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Sodni register

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg 94/04256 Rg-40103

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/04256 z dne 6. 5. 1996, pod št. vložka
1/02614/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa s temile podatki:

Matična št.: 5483450
Firma: PIRC, proizvodno in trgovsko

podjetje, d.o.o., Laško
Skrajšana firma: PIRC, d.o.o., Laško
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Laško, Lahomšek 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep skupščine z dne 28. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 4256/94 z dne 17. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 4256/94 z dne 6. 5.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela Pražnikar
Sašo, Lahomšek 1, Laško in Grešak Katari-
na, Zg. Rečica 89, Laško.

Srg 94/01532 Rg-40106

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/01532 z dne 12. 2. 1996, pod št. vložka
1/05263/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa s temile podatki:

Firma: C.A.S.E. SPECIALISTS, pod-
jetje za intelektualne storitve in trgovino,
d.o.o., Kocbekova 5, Celje

Skrajšana  firma:  C.A.S.E.  SPECIAL-
ISTS, d.o.o., Celje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celje, Kocbekova 5
Osnovni kapital: 118.000 SIT
Sklep skupščine z dne 12. 4. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 23. 8. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 1532/94 z dne 12. 2.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzela Jevšnik Gor-
dana, Malija 91, Izola.

KOPER

Srg 94/01354 Rg-31990

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01354 z dne 5. 1. 1996, pod št. vložka

1/03234/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5639557
Firma: TERMIN, d.o.o., storitveno in

trgovinsko podjetje, Kajuhova 7, Izola
Skrajšana firma: TERMIN, d.o.o., Izola
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Izola, Kajuhova 7
Osnovni kapital: 179.445 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 1354/94 z dne
5. 1. 1996. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe je prevzela Lidija
Žigon iz Izole, Kajuhova 7 (do sedaj Šentja-
ne 20, Portorož).

Srg 2959/94 Rg-40273

Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:

Družba C & K, proizvodnja, zastopa-
nje, d.o.o., Javorje, Javorje 24, Obrov, ki
je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/3021/00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu ustanovitelja z dne 28. 12. 1994.

Ustanovitelj Jože Ceglar, Javorje 24,
Obrov, izjavlja, da so poplačane vse obvez-
nosti družbe, da družba ni imela zaposlenih
delavcev in da prevzame obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na ustanovitelja.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 18. 6. 1996

KRANJ

Srg 328/96 Rg-40679

Družba SINKOT, podjetje za izdelavo
kovinskih izdelkov, trgovina in turizem, Je-
senice, d.o.o., s sedežem Sp. Plavž 5/a, Je-
senice, vpisana na reg. vl. št. 1/850/00, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Varl
Rudolf, Titova 22, Jesenice in Rozman Emi-
lija, Zoisova 6, Bohinjska Bistrica.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 27. 5. 1996

KRŠKO

Srg 1705/94 Rg-41222

Okrožno sodišče v Krškem kot registr-
sko sodišče je po predlogu sklenilo:

M M, proizvodno in trgovsko podjet-
je, d.o.o., Brežice, Ulica 21. maja 1, Bre-
žice, se izbriše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Kinčič Mi-
ran, Krško, Strmeckijeva ul. 2.

Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS
na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko
vloži vsak, ki ima pravni interes pri tem
sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 28. 6. 1996

LJUBLJANA

Srg 94/01273 Rg-41161

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01273 z dne 22. 4. 1996, pod št. vložka
1/12716/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča zaradi predloga za izbris po skraj-
šanem postopku s temile podatki:

Firma: TRGOVINA IN INŽENIRING–
KBT, d.o.o., Ljubljana, Celovška 122

Skrajšana firma: TI–KBT, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Celovška 122
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelji: Lamut Franc, Rupnik Voj-

ko, Šprah Vlado in Mencinger Jože, vsi iz-
stopili 10. 1. 1994.

Sklep skupščine z dne 10. 1. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Franc Lamut, Sp. Gameljne 84, Šmart-
no pod Šmarno goro, Vojko Rupnik, Kalce
24, Logatec, Vlado Šprah, Ljubljana, Liva-
da 7 in Jože Mencinger, Ljubljana, Ane Zi-
herlove 6.

Srg 94/08754 Rg-41185

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08754 z dne 24. 1. 1996, pod št. vložka
1/05785/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: DAYENNE, d.o.o., zastopstvo
tujih kozmetičnih firm, ki delajo prepa-
rate za delo v kozmetičnih salonih

Skrajšana firma: DAYENNE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Medvedova 8
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Kopič Medja Vladka, iz-

stopila 20. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
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zela Kopič Medja Vladka, Igriška 3, Ljub-
ljana.

Srg 94/13299 Rg-41233

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13299 z dne 9. 4. 1996, pod št. vložka
1/17545/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: MWM, podjetje za marketing,
računalništvo in trgovino, d.o.o.

Skrajšana firma: MWM d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Domžale, Brejčeva 16
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Letnar Mitja in Letnar

Majda, oba izstopila 30. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 30. 6. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Mitja in Majda Letnar, oba Brejčeva
16, Domžale.

Srg 94/16873 Rg-41261

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16873 z dne 9. 4. 1996, pod št. vložka
1/19781/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: VARNOSTNA SLUŽBA ČUK,
podjetje za varovanje oseb in premože-
nja, d.o.o., Gosposvetska 4, Ljubljana

Skrajšana firma: ČUK, d.o.o., Gospos-
vetska 4, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Gosposvetska 4
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Čuk Drago, izstopil 20. 12.

1994.
Sklep skupščine z dne 20. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Drago Čuk, Gosposvetska 4, Ljubljana.

Srg 94/11545 Rg-41660

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11545 z dne 15. 5. 1996, pod št. vložka
1/16609/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ASI, svetovanje za zdravo živ-
ljenje, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: ASI, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Ulica bratov Učakar

30
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Kosijer Marta, izstopila

1. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 1. 6. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-

zela Kosijer Marta, Ulica bratov Učakar 30,
Ljubljana.

Srg 94/19998 Rg-41677

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/19998 z dne 15. 5. 1996, pod št. vlož-
ka 1/21253/00, izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: NOVIA, podjetje za trgovino,
storitve in proizvodnjo, d.o.o., Kočevje

Skrajšana firma: NOVIA, d.o.o., Kočev-
je

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kočevje, Trdnjava 9a
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Novak Ana in Novak Ivan,

oba izstopila 29. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 29. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Novak Ana in Novak Ivan, oba Trdnja-
va 9a, Kočevje.

Srg 94/10271 Rg-42030

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10271 z dne 1. 4. 1996, pod št. vložka
1/18200/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: FROMTEX, mednarodna trgo-
vina, finančne in druge poslovne storitve,
d.o.o., Ljubljana, Dolenjska cesta 92a

Skrajšana firma: FROMTEX d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dolenjska cesta 92a
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Kojc Marjeta in Kojc Mi-

lan.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Kojc Marjeta in Kojc Milan, oba Do-
lenjska cesta 92a, Ljubljana.

MARIBOR

Srg 94/05828 Rg-31525

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05828 z dne 15. 1. 1996, pod
št. vložka 1/03514/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5466288
Firma: DENT, podjetje za servisiranje

in  montažo  zobozdravstvene  opreme,
d.o.o.

Skrajšana firma: DENT d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Ulica Arnolda Tovor-

nika 6
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Krejač Jožef, izstopil 6. 1.

1996.

Srg 94/01134 Rg-41076

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01134 z dne 5. 6. 1996, pod
št. vložka 1/08259/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: ORFEY, podjetje za trgovino,
storitve in proizvodnjo, d.o.o.

Skrajšana firma: ORFEY d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Koprivnikova 1
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Galun Aleš, izstopil 3. 6.

1996.

Srg 94/05762 Rg-41083

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/05762 z dne 3. 6. 1996, pod št.
vložka 1/01304/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5310920
Firma: AUDIO VIDEO SHOP, trgov-

sko podjetje, d.o.o.
Skrajšana   firma:   AUDIO   VIDEO

SHOP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pekre-Limbuš, Ob Blažovnici 46
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Vozelj Iztok in Gričnik

Polona, oba izstopila 28. 5. 1996.

MURSKA SOBOTA

Srg 213/96 Rg-41738

Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:

TELMON – VOLKAR, elektromonta-
ža d.n.o., Bakovci, Cvetna ulica 28, vpisa-
no v vl. št. 1/1396/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu z dne 22. 3. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in za-
poslenih delavcev.

Volkar Bojan in Volkar Martina, oba Ba-
kovci, Cvetna ulica 28, kot ustanovitelja
prevzemata obveznost plačila vseh more-
bitnih ostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov razdeli
med ustanovitelje v razmerju ustanovitve-
nih deležev.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je dopusten
ugovor v 15 dneh od objave sklepa v Urad-
nem listu RS. Če ugovora v odrejenem roku
ne bo, bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 8. 7. 1996

Srg 198/96 Rg-41740

Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:

Družba BUNTA – podjetje za trženje,
zastopanje,  svetovanje  in  proizvodnjo,
Radenci, d.o.o., Radenci, Prisojna c. 27,
vpisana pod vl. št. 1/489/00, katere ustano-
viteljica je Sreš Cvetka, Radenci, Prisojna
c. 27, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu ustanoviteljice.
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Obveznost plačila vseh morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe je prevzela Sreš
Cvetka, Radenci, Prisojna c. 27.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe prenese na ustanoviteljico.

Proti sklepu lahko družbeniki, upniki ali
pristojni državni organi v roku 15 dni od
dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sod-
nega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 8. 7. 1996

Srg 214/96 Rg-41744

Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:

Družba M.D. TREND VERŽEJ, d.o.o.,
storitve in trgovina, Veržej, Mlinska ce-
sta 21, vpisana pod vl. št. 1/1598/00, katere
ustanovitelja sta Sraka Andrej in Sraka Ma-
rija, oba Veržej, Mlinarska c. 21, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu obeh
ustanoviteljev.

Obveznost plačila vseh morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe sta prevzela Sraka
Andrej in Sraka Marija, oba Veržej, Mlin-
ska c. 21.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe prenese na oba ustanovitelja.

Proti sklepu lahko družbeniki, upniki ali
pristojni državni organi v roku 15 dni od
dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sod-
nega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 8. 7. 1996

NOVA GORICA

Srg 94/01288 Rg-33899

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01288 z dne 23. 2. 1996, pod
št. vložka 1/00961/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5372968
Firma: VEKO, trgovina in servis, Nova

Gorica, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Sončna 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep  ustanovitelja  z  dne  29.  5.  1994

o  prenehanju  družbe  po  skrajšanem  po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Komel Fabjo, Sončna 1, Nova Gorica
in Vecchiet Renato, M. Štrukelj 20, Nova
Gorica.

Srg 96/00094 Rg-41606

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00094 z dne 2. 7. 1996, pod
št. vložka 1/00247/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5170095
Firma: POLES, pohištveno lesni izdel-

ki, d.o.o., Kneža
Skrajšana firma: POLES, d.o.o., Kneža
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Most na Soči, Kneža 61a
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep  ustanovitelja  z  dne  22.  2.  1996

o  prenehanju  družbe  po  skrajšanem  po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel FININVEST, opravljanje finančnih in
drugih poslov, d.o.o., Nova Gorica, Kidri-
čeva 11, Nova Gorica.

Rg-41851

Družba ROJSPA, prevoz blaga in tr-
govina, Dornberk, d.o.o., s sedežem Stri-
tarjeva  5,  Dornberk,  ki  je  vpisana  pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1/1847/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanoviteljev druž-
be z dne 27. 6. 1996.

Ustanovitelja sta Rojc Vinko, Stritarjeva
5, Dornberk in Spačal Zvonko, Kostanjevi-
ca na Krasu 106, Kostanjevica, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada obema usta-
noviteljema.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 27. 6. 1996

Rg-41858

Družba A.V.L. – proizvodnja in obde-
lava lesa, d.o.o., Nova Gorica, s sedežem
Industrijska 5, Nova Gorica, ki je vpisana
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v regi-
stru s št. reg. vl. 1/01664/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
lja družbe z dne 14. 6. 1996.

Ustanovitelj je Bizjak Bruno, Gortanova
35, Nova Gorica, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
lju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 14. 6. 1996

Rg-42373

Družba PSIPO, d.o.o., podjetje za sve-
tovanje, storitve, organizacijo in trgovi-
no, Idrija, s sedežem Vinka Mohoriča 10,
Idrija, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču
v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1/02507/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanoviteljice družbe z dne
12. 6. 1996.

Ustanoviteljica je Rejec Janja, Vinka
Mohoriča 10, Idrija, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
ljici.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 12. 6. 1996

Rg-42385

Družba NOTA, prenova in popravilo
klavirjev in klavirskih mehanik, uglaše-
vanje klavirjev, trgovina, zastopanje in
opravljanje ostalih komercialnih poslov,
d.o.o., Nova Gorica, s sedežem Cankarje-
va 9, Nova Gorica, ki je vpisana pri Okrož-
nem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
reg. vl. 1/01478/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 8. 7. 1996.

Ustanovitelja sta Komel Irena in Komel
Valter, oba Cankarjeva 9, Nova Gorica, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
ljema.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 8. 7. 1996

Rg-42387

Družba SENIOR, zunanja in notranja
trgovina, d.o.o., s sedežem Volčja Draga
21/a, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1/01216/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanoviteljice družbe z dne
12. 7. 1996.

Ustanoviteljica je Sluga Severina, Volč-
ja Draga 21, Volčja Draga, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
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ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
ljici.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 12. 7. 1996

PTUJ

Srg 94/05054 Rg-41632

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05054 z dne 14. 6. 1996, pod št.
vložka 1/08649/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi po-
stopka skrajšane likvidacije s temile podat-
ki:

Matična št.: 5784115
Firma:  KOVINARSTVO  LJUBEC,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ptuj, Sodnice 9
Osnovni kapital: 214.000 SIT
Ustanovitelj: Ljubec Anton, izstopil 6. 5.

1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Anton Ljubec, Sodnice 9, Ptuj.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 013-005/96-06 Ob-3807

Pravila sindikata delavcev ŠRZ Rdeča
dvorana Velenje, ki so bila sprejeta na se-
stanku sindikata delavcev ŠRZ Rdeča dvo-
rana, dne 8. 8. 1996, se shranijo na Republi-
ki Sloveniji – Upravni enoti Velenje.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod št. 73, dne 12. 8. 1996.

Št. 013-006/96-06 Ob-3825

Pravila Sindikata Agencije RS za pla-
čilni promet podružnice Velenje, sprejeta
na občnem zboru sindikata dne 12. 8. 1996,
se shranijo pri Republiki Sloveniji – Uprav-
ni enoti Velenje.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod št. 74, dne 13. 8. 1996.

Št. 127-5/96 Ob-3826

Pravilnik Sindikata Slovenijales Brest
Masiva Martinjak KNSS Neodvisnost je
dne 29. 7. 1996 vpisan v evidenco statutov
sindikatov Upravne enote Cerknica, pod
zap. št. 35. Pravilnik hrani upravni organ za

občo upravo, druge upravne naloge in skup-
ne zadeve.

Z dnem izdaje odločbe postane Sindikat
Slovenijales Brest Masiva Martinjak KNSS
Neodvisnost pravna oseba.

Razglasi sodišč

Pri navedenih sodiščih teče posto-
pek, da se razglasijo za mrtve osebe, ki
so pogrešane.

Pogrešance pozivamo, da se oglase;
vsi drugi, ki kaj vedo o njihovem živ-
ljenju, naj to javijo sodniku in začas-
nemu skrbniku oziroma predlagatelju
v roku treh mesecev po objavi oglasa,
ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.

N 25/94 R-83

Cah Valentin, roj. 23. 3. 1923 v Rižani,
nazadnje stanujočega v Rižani št. 64, ki naj
bi umrl med drugo svetovno vojno 12. 4.
1945 je pogrešan.

Priglasitveni rok je 15 dni.
Okrajno sodišče v Kopru

dne 21. 6. 1996

N 63/95 R-94

Bembič Viktor, roj. 9. 3. 1902, nazadnje
stanujoč Lopar 44, Truške je pogrešan (na
predlog Dobrinja Zvezdane, Lopar 18, Ma-
rezige, ki jo zastopa odv. Rajko Trunkl iz
Kopra).

Okrajno sodišče v Kopru

dne 12. 7. 1996

N 9/95 R-85

Marija Leban, rojena v Volčah neznano
kdaj materi Marijani in neznanemu očetu je
pogrešana.

Skrbnik za poseben primer je Slavko Jug,
Volčanski Ruti 17.

N 6/95, N 7/95, N 8/95,
N 10/95, N 11/95, N 4/96 R-86

Marija Malnič, roj. 15. 12. 1864, Ana
Lipušček, roj. 9. 1. 1876, Alojzija Jug, roj.
20. 6. 1878, Katarina Kragelj, roj. 30. 4.
1853 ter Anton in Matija Jug, za katera ni
znan datum rojstva, so se rodili v Volčan-
skih Rutih materi Tereziji Jug in neznane-
mu očetu so pogrešani.

Skrbnik za poseben primer je Slavko Jug,
Volčanski Ruti št. 17.

Okrajno sodišče v Tolminu

dne 9. 7. 1996

Oklici o skrbnikih in razpravah

II P 309/96 R-95

To sodišče je po predsedniku senata Bo-
janu Brezniku, v pravdni zadevi tožeče

stranke Senije Sahin, Ljubljanska 76, Dom-
žale, ki jo zastopa odv. Alenka Kovačič iz
Domžal, proti toženi stranki Kadri Sahihu,
Ljubljanska 76, Domžale, zaradi razveze za-
konske zveze, sklenilo:

na podlagi določila 4. točke 2. odst. 84.
člena zakona o pravdnem postopku se tože-
ni stranki: Kadri Sahinu, Ljubljanska 76,
Domžale, postavlja začasna zastopnica Mar-
tina Simčič, strokovna sodelavka tukajšnje-
ga sodišča, ki bo zastopala toženo stranko v
pravdni zadevi II P 309/96, vse dokler tože-
na stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni
organ ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 11. 7. 1996

Stečajni postopki
in likvidacije

St 59/96 S-299

To sodišče je s sklepom St 59/96 dne
8. 8. 1996 začelo stečajni postopek nad dolž-
nikom TKG, tovarna kovinske galanteri-
je, p.o., Ljubljana, Slovenčeva 15.

Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Jože Vodičar iz Ljubljane.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 18. 11. 1996 ob 13. uri, v konferenč-
ni dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 8. 8.
1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 8. 8. 1996

St 55/94 S-300

To sodišče obvešča vse upnike, da bo v
stečajni zadevi Špedtrans transport Mari-
bor, mednarodni in tuzemski transporti,
storitve in trgovina, d.o.o., Maribor, Tr-
žaška c. 37/a – v stečaju, dne 30. 9. 1996, v
sobi št. 330, ob 9. uri, narok za obravnava-
nje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase.

Upniki si bodo lahko ogledali osnutek za
glavno razdelitev v pisarni gospodarskega
oddelka tuk. sodišča (soba št. 227), od 29. 8.
1996, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9.
do 12. ure.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 13. 8. 1996

St 8/96 S-301

Narok za prisilno poravnavo v postopku
prisilne poravnave v stečaju nad dolžnikom
Meblo  Oblazinjeno  pohištvo,  Podjetje
za  proizvodnjo  oblazinjenega  pohištva,
d.o.o., Nova Gorica, Industrijska 5, v ste-
čaju, se določi na dan 20. 9. 1996 ob 9. uri,
v dvorani št. 122/I tega sodišča.
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Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
št. 114/I, med uradnimi urami v ponedeljek
in petek od 9. do 12. ure, v sredo od 9. do
12. ure ter od 13. do 15. ure.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 13. 8. 1996

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Št. 105/96 La-531

Podjetje za gozdne gradnje in horti-
kulturo, Kosarjeva 4, Maribor, podaljšuje
javni poziv upravičencem (zaposlenim, biv-
šim zaposlenim in upokojenim delavcem
podjetja) za sodelovanje v interni razdelitvi
in notranjem odkupu delnic podjetja do
vključno 19. 9. 1996.

Javni poziv je bil objavljen v časopisu
Večer dne 19. 7. 1996 in v Uradnem listu
RS dne 19. VII. 1996.

Upravičenci dobijo dodatne informacije
na tel. 062/226-641, pri Edu Goričanu.

Podjetje za gradnje
in hortikulturo, Maribor

Št. 104/96 La-532

Vse upravičence za udeležbo pri notra-
njem odkupu podjetja Gozdno gospo-
darstvo Maribor, Tyrševa 15, Maribor,
obveščamo, da je rok za vplačilo delnic v
notranjem odkupu podaljšan do 25. 9. 1996.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je bil objavljen v časopisu Večer
dne 16. 7. 1996 in v Uradnem listu RS dne
19. VII. 1996. Upravičenci lahko dobijo do-
datne informacije po tel. 062/226-641, pri
Trafela Emilijanu.

Gozdno gospodarstvo Maribor

La-533

Gradbeno podjetje Granit, p.o., Slo-
venska Bistrica, Titova 87, podaljšuje rok
za javni poziv upravičencem (zaposlenim,
bivšim zaposlenim in upokojencem podjet-
ja) za sodelovanje pri interni razdelitvi in
notranjem odkupu v postopku lastninskega
preoblikovanja podjetja. Rok se podaljša do
vključno 15. 10. 1996.

Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-
pisu Večer dne 7. 10. 1995 in v Uradnem
listu RS, št. 58 dne 13. X. 1995.

Informacije: vse informacije dobijo zain-
teresirani pri Vojtehu Osojniku na tel.
811-441, ali osebno na sedežu podjetja.

Gradbeno podjetje Granit, p.o.,
Slovenska Bistrica

Št. 9009/065 La-534

Astra  Veletrgovina,  p.o.,  Ljubljana,
Dunajska 47, podaljšuje javni poziv upra-
vičencem (zaposlenim, nekdanjim zaposle-
nim in upokojencem) za sodelovanje v in-
terni razdelitvi in notranjem odkupu dele-
žev. Javni poziv je bil objavljen v časopisu

Delo in na oglasni deski dne 8. 3. 1996, ter
v Uradnem listu RS, št. 16/96.

Javni poziv se podaljšuje do vključno
15. 9. 1996.

Podatke o neizplačanih plačah in ostale
informacije lahko upravičenci dobijo vsak
delovnik na sedežu podjetja ali po tel.
061/316-970, pri Beznik Ireni.

Astra Veletrgovina, p.o.

La-540

LIO Lesna industrija in objekti, p.o.,
Škofja Loka, Kidričeva 56, podaljšuje jav-
ni poziv upravičencem (zaposlenim, bivšim
zaposlenim in upokojencem) k vpisu in vpla-
čilu delnic v okviru interne razdelitve in
notranjega odkupa.

Podaljšanje roka traja 60 dni od objave v
časopisu.

Prvi poziv je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 27/96 z dne 24. 5. 1996 in v
časopisu Delo dne 18. 5. 1996, istega dne pa
tudi na oglasnih deskah podjetja.

Drugi poziv je bil objavljen v Uradnem
listu RS in 14. 6. 1996 v časopisu Delo.

Rok se podaljšuje zaradi omogočanja
uporabe potrdil po določbi ZLPP.

Vse dodatne informacije so na voljo na
sedežu podjetja pri Ani Ferdin osebno ali po
telefonu 064/634-100.

LIO Lesna industrija in objekti, p.o.,
Škofja Loka

La-541

Hotel Grad Podvin, d.o.o., Mošnje 1,
Radovljica, podaljšuje rok za javni poziv
upravičencem (zaposlenim, nekdaj zaposle-
nim, upokojencem) pri notranjem odkupu
delnic podjetja v postopku lastninskega
preoblikovanja.

Javni poziv je bil prvič objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 35/96 z dne 5. VII. 1996 in
v časopisu Delo dne 15. 7. 1996.

Rok se podaljšuje do vključno 29. 8.
1996.

Vse dodatne informacije lahko dobijo
upravičenci vsak delovni dan osebno na se-
dežu podjetja ali po telefonu št.
064/738-881.

Hotel Grad Podvin, d.o.o., Radovljica

La-535

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja podjetja Zarja Montaža, d.d.,
Kamnik, ki ga je z odločbo št. LP
00723/1996-AK, z dne 29. 4. 1996 odobrila
Agencija za prestrukturiranje in privatizaci-
jo, objavlja navedeno podjetje vsebino pro-
grama lastninjenja.

1. Firma: Zarja Montaža, d.d., Kam-
nik.

2. Matična številka: 5521491.
3. Pretežna dejavnost:
– instalacijska in zaključna dela v grad-

beništvu,
– inženiring pri gradnji kompletnih gos-

podarskih in drugih objektov.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-

je je delniška družba s 100% družbeno last-
nino.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– Sklad RS za razvoj po 29. členu ZLPP
– 60%,

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 10%,

– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%.
6. Predvideni načini lastninskega preob-

likovanja:
– prenos prednostnih delnic na Sklad RS

za razvoj v višini 60% družbenega kapitala,
– prenos navadnih delnic na Sklade v

višini 40% družbenega kapitala.
7. Dodatne informacije daje Bojan Kern,

dipl. inž. tel. 061/817-488.
Zarja Montaža, d.d., Kamnik

La-536

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja podjetja Zarja Montaža - Elektro-
nika - Inženiring, d.d., Kamnik, ki ga je z
odločbo št. LP 01520/1996-AK, z dne 29. 4.
1996 odobrila Agencija za prestrukturiranje
in privatizacijo, objavlja navedeno podjetje
vsebino programa lastninjenja.

1. Firma: Zarja Montaža - Elektronika
- Inženiring, d.d., Molkova pot 5, Kam-
nik.

2. Matična številka: 5066891.
3. Pretežna dejavnost:
– ustanavljanje, upravljanje, financiranje

in kontroliranje lastnih oziroma solastnih
podjetij,

– instalacijska in zaključna dela v grad-
beništvu,

– proizvodnja kovinskega reprodukcij-
skega materiala,

– proizvodnja kovinskih stavbnih in dru-
gih konstrukcij.

4. Pravna oblika organiziranosti: holding
podjetje s 100% družbeno lastnino.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– Sklad RS za razvoj po 29. členu ZLPP
– 60%,

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 10%,

– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%.
6. Predvideni načini lastninskega preob-

likovanja:
– podjetje se bo pripojilo k podjetju Zar-

ja Montaža, d.d., Kamnik, ki po pripojitvi
postane pravni naslednik Zarje Montaže -
Elektronike - Inženiringa,

– lastninsko preoblikovanje se bo izved-
lo v sklopu lastninjenja Zarje Montaže, d.d.,
Kamnik.

7. Dodatne informacije daje Ivan Hribar,
inž. tel. 061/817-511.

Zarja Montaža - Elektronika -
Inženiring, d.d.,

 Kamnik

La-537

Podjetje Mariborska mlekarna, d.o.o.,
Maribor na podlagi programa lastninskega
preoblikovanja družbenega podjetja, ki ga
je z odločbo št. LP 01156/1996-BR z dne
2. 8. 1996 odobrila Agencija RS za pre-
strukturiranje in privatizacijo ter skladno z
zakonom o lastninskem preoblikovanju pod-
jetij, objavlja program lastninskega preobli-
kovanja podjetja.

1. Firma in sedež: Mariborska mlekar-
na, d.o.o., Maribor, Osojnikova 5.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Mariboru,
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pod številko sklepa Srg 1291/91, dne 2. 8.
1991.

2. Matična številka: 5205921.
3. Dejavnost: mlekarstvo in sirarstvo,

proizvodnja mlečnih izdelkov.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-

je je v 100% družbeni lasti.
5. Predvidena lastniška struktura kapita-

la preoblikovanega podjetja:
– Kapitalski sklad pokojninskega in in-

validskega zavarovanja – 3,5%,
– Odškodninski sklad – 3,5%,
– Sklad RS za razvoj – 7%,
– Zadruge – 45%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 20%,
– upravičenci iz naslova notranjega od-

kupa – 21%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 3,5% delnic na Kapitalski sklad

pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 3,5% delnic na Odškodninski

sklad,
– prenos 7% delnic na Sklad RS za raz-

voj za nadaljnjo razporeditev na pooblašče-
ne investicijske družbe,

– interna razdelitev delnic v višini do
20% razpisanih delnic,

– notranji odkup v višini do 21% razpi-
sanih delnic.

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1 Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojence podjetja (I. krog), da
v 30-dnevnem roku po objavi tega oglasa in
poziva v dnevniku Večer in na oglasni deski
podjetja vpišejo delnice v zameno za last-
niške certifikate. Če v navedenem roku ne
bo vpisanih vseh 20% delnic, namenjenih
interni razdelitvi, bo z objavo internega raz-
pisa začel teči nov 10-dnevni rok za vpis
delnic ožjih družinskih članov zaposlenih v
podjetju (II. krog). Če tudi v drugem krogu
ne bo vpisanih in vplačanih vsaj 20% del-
nic, bo podjetje preostanek delnic preneslo
na Sklad RS za razvoj. Podjetje bo delnice
vodilo v dematerializirani obliki, udeležen-
cem pa bo izdalo začasnice oziroma potrdi-
la za vsako vplačilo. Če bo v I. krogu vpisa-
nih več kot 20% vseh delnic, bo presežek
certifikatov proporcionalno uporabljen za
notranji odkup. Delnice, pridobljene iz in-
terne razdelitve so neprenosljive dve leti po
pridobitvi, razen z dedovanjem.

7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da v
30 dneh po objavi tega oglasa v dnevniku
Večer ter na oglasni deski podjetja vpišejo
in vplačajo delnice s 50% popustom. Delni-
ce se vplačujejo z gotovino oziroma z more-
bitnimi presežki lastniških certifikatov iz
interne razdelitve.

Delnice, pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa so, dokler program ni
zaključen, prenosljive samo znotraj progra-
ma (posebnost so delnice, pridobljene v ok-
viru notranjega odkupa s presežki certifika-
tov, ki so prenosljive dve leti po pridobitvi
samo z dedovanjem, po tem obdobju pa so
prenosljvie do konca trajanja programa v
okviru upravičencev programa), v nadalje-
vanju pa skladno z določili statuta in pravili
notranjega odkupa.

Vse delnice so navadne, imenske, dajejo
pravico do upravljanja v skladu s pravili
notranjega odkupa, dajejo pravico do divi-
dende in do stečajne mase.

8. Način vpisovanja
Tako delnice iz interne razdelitve kot

delnice iz programa notranjega odkupa bo-
do upravičenci lahko vpisovali v zameno za
lastniške certifikate na sedežu podjetja, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure, za gotovino pa
jih vplačujejo na privatizacijski podračun
51800-698-23862, oboje v okviru zgoraj
opredeljenih rokov.

9. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila dobite pri
vodji računovodsko finančnega sektorja Iva-
nu Trojnerju ali vodji splošno kadrovskega
sektorja Nikoli Hošnjaku na tel. št. 511-551.

10. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove po
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, pa se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvu za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo, Ljubljana, Kotnikova 18.

Mariborska mekarna, d.o.o.,
Maribor

La-538

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa preblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastnin-
skega preoblikovanja podjetij objavlja No-
voteks Tkanina, izdelovanje preje in tkanin,
p.o., Novo mesto program lastninskega
preoblikovanja podjetja.

Program lastninskega preoblikovanja pod-
jetja je odobrila Agencija Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo
št. LP 01168/1996-NGT z dne 9. 8. 1996.

1. Splošni podatki o podjetju
Firma: Novoteks Tkanina, izdelovanje

preje in tkanin, p.o., Novo mesto.
Sedež: Novo mesto, Foersterjeva 10.
Matična številka: 5040116.
Šifra dejavnosti po standardni klasifika-

ciji: 17.230 (tkanje preje tipa volnene če-
sanke).

Pravna oblika organiziranosti: podjetje
Novoteks Tkanina, p.o., Novo mesto je pod-
jetje v 100% družbeni lastnini registrirano
pri pristojnem sodišču v Novem mestu pod
reg. vl. št. 1-1519/00.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la po preoblikovanju podjetja:

– obstoječi lastniki – 21,28%,
– denacionalizacijski upravičenec –

5,95%,
– Kapitalski sklad pokojninskega in in-

validskega zavarovanja – 7,28%,
– Slovenski odškodninski sklad – 7,28%,
– Sklad RS za razvoj (za PID) – 14,55%,
– upravičenci iz interne razdelitve

14,55%,
– upravičenci iz notranjega odkupa

29,11%

3. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja

Podjetje bo pri lastninskem preoblikova-
nju uporabilo naslednjo kombinacijo nači-
nov lastninskega preoblikovanja:

– prenos navadnih delnic na sklade iz
22. člena zakona,

– interna razdelitev delnic,
– notranji odkup delnic.
4. Javni poziv
4.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje Novoteks Tkanina, p.o., Novo

mesto poziva vse zaposlene, bivše zaposle-
ne in upokojene delavce podjetja, da v roku
30 dni od javnega poziva v časopisu Delo
predložijo svoje lastniške certifikate in po-
trdila za neizplačani del plače v zameno za
začasnice (kasneje delnice) podjetja.

Upravičenci lahko predložijo svoje last-
niške certifikate oziroma potrdila vsak de-
lovnik v navedenem roku od 8. do 14. ure
na sedežu podjetja pri Metki Tomc in v
obratu Predilnice Metlika na ul. Belokranj-
skega odreda 14, v Metliki pri Danici Ivec.
Rok je prekluziven. Podjetje bo za interno
razdelitev delnic podjetja namenilo 20%
družbenega kapitala. V primeru, da bo osta-
li del delnic, namenjenih interni razdelitvi,
nerazdeljen, bo podjetje izvedlo interni raz-
pis za ožje družinske člane zaposlenih.

Delnice, ki bodo razdeljene v okviru in-
terne razdelitve, so navadne delnice, ki se
glasijo na ime in neprenosljive dve leti od
njihove izdaje, razen z dedovanjem.

4.2 Notranji odkup delnic
Podjetje Novoteks Tkanina, p.o., Novo

mesto poziva vse zaposlene, bivše zaposle-
ne in upokojene delavce podjetja, da v roku
30 dni od objave javnega poziva v časopisu
Delo vplačajo delnice ter tako postanejo
udeleženci notranjega odkupa delnic pod-
jetja.

Delnice je možno vplačati na poseben
privatizacijski podračun št. 52100-698-8381
pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje, podruž-
nica Novo mesto z navedbo “Plačilo kupni-
ne za delnice iz notranjega odkupa”.

Podjetje bo za notranji odkup delnic na-
menilo 40% družbenega kapitala podjetja.

Delnice, ki bodo pridobljene v okviru
notranjega odkupa, imajo lastnosti iz 35.
člena uredbe o pripravi programa preobli-
kovanja in o izvedbi posameznih načinov
lastninskega preoblikovanja podjetij.

Podjetje bo delnice vodilo v demateriali-
zirani obliki.

5. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od te objave s
pritožbo na Ministrstvo za ekonomske od-
nose in razvoj Vlade Republike Slovenije v
Ljubljani. Pritožba zoper odločbo agencije
o odobritvi programa preoblikovanja se vlo-
ži pri Agenciji Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28,
Ljubljana.

6. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
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skem preoblikovanju podjetja vsak delov-
nik od 8. do 12. ure po tel. 068/323-031 ali
osebno na sedežu podjetja. Kontaktna ose-
ba je Zvone Preskar, dipl. soc.

Novoteks Tkanina, p.o.,
Novo mesto

Št. 51/96 La-542

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. SRS,
št. 55/92, 7/93, 3/93) objavljamo program
lastninskega preoblikovanja podjetja Zarja
Pleskarstvo Žalec, p.o., ki ga je sprejel zbor
delavcev 29. 11. 1994 ter odobrila Agencija
RS za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo LP 00994/1996-AK z dne 4. 3.
1996.

Firma: Zarja Pleskarstvo Žalec,  p.o.
Sedež: Pečnikova 3, Žalec.
Matična številka: 509897100.
Dejavnost podjetja: zaključna dela v

gradbeništvu.
Pravna oblika organiziranosti: Zarja Ple-

skarstvo Žalec je družbeno podjetje – polna
organiziranost. Vpisano je v sodni register
pri temeljnem sodišču – enota Celje.

Podjetje se bo lastninsko preoblikovalo
po naslednjih načinih lastninskega preobli-
kovanja:

1. Prenos navadnih delnic vrste A na
sklade;

– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10% družbenega kapitala,

– Odškodninski sklad – 10% družbenega
kapitala,

– Sklad RS za razvoj – 20% družbenega
kapitala.

2. Interna razdelitev delnic vrste B – do
20% družbenega kapitala.

3. Notranji odkup delnic vrste C, D, E –
40% družbenega kapitala.

2.1 Preoblikovanje podjetja z interno
razdelitvijo delnic.

Podjetje nameni 20% družbenega kapi-
tala iz otvoritvene bilance za interno razde-
litev delnic v vrednosti 2,766.000 SIT, ozi-
roma 2.766 delnic podjetja vrste B.

Delnice vrste B so navadne delnice, gla-
sijo se na ime in so neprenosljive dve leti od
njihove izdaje, razen z dedovanjem. Upra-
vičenci do interne razdelitve so vsi, ki so
našteti v zakonu (zaposleni, bivši zaposleni
in upokojeni delavci od podjetja). Upravi-
čence se bo seznanilo z odobrenim progra-
mom z objavo v Uradnem listu RS in na
oglasni deski podjetja. Podjetje bo upravi-
čence z objavo pozvalo, da predložijo last-
ninske certifikate najkasneje v roku 30 dni
od objave v Uradnem listu RS, dnevniku
Delo in oglasni deski podjetja.

V primeru, če bo vrednost tako zbranih
lastninskih certifikatov in potrdil manjša od
20% družbenega kapitala, bo podjetje nare-
dilo interni razpis za ožje družinske člane
zaposlenih 15 dni.

Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen niti
na ta način, bo podjetje preneslo na Sklad
RS za razvoj v skladu z zakonom.

Interni razpis bo potekal v pisarniških
prostorih podjetja v Žalcu, Pečnikova 3, in
sicer v 15 dneh po razpisu.

3.1 Notranji odkup delnic podjetja
Podjetje nameni notranjemu odkupu 40%

vrednosti družbenega kapitala po otvoritve-
ni bilanci, v znesku 5,533.000 SIT oziroma

5.533 delnic podjetja vrste C in D z nomi-
nalno vrednostjo 1.000 SIT. Z uoštevanjem
50% popusta znaša kupnina 2,767.000 SIT.
Upravičenci do notranjega odkupa delnic
podjetja so zaposleni, bivši zaposleni in upo-
kojeni delavci podjetja. Upravičence se bo
seznanilo z odobrenim programom z objavo
v Uradnem listu RS in na oglasni deski pod-
jetja in pozvalo k sodelovanju. Obenem se
jih bo pozvalo, da vplačajo kupnino za del-
nice podjetja tudi preko objave v dnevniku
Delo.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu notranjega odku-
pa. Ko upravičenci vplačajo kupnino za pr-
vi paket delnic, postanejo udeleženci notra-
njega odkupa.

Podjetje bo v okviru preoblikovanja z
notranjim odkupom najprej preneslo na
Sklad RS za razvoj celotno vrednost druž-
benega kapitala, namenjenega za notranji
odkup v višini 5,533.000 SIT oziroma 5.532
delnic podjetja vrste E. Podjetje bo takoj
odkupilo najmanj 20% prenešenih delnic, to
je 1.107 delnic, s 50% popustom.

Cena delnice se revalorizira z indeksom
rasti drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993 do
dneva plačila kupnine Skladu.

Prvi paket delnic bodo upravičenci vpla-
čali:

– z denarnimi vplačili,
– z zamenjavo presežnih lastniških cer-

tifikatov interne razdelitve.
Podjetje bo v naslednjih štirih letih od-

kupilo od Sklada vsako leto najmanj 1/4
delnic, to je 692 delnic. Delnice bodo upra-
vičenci odkupili iz njim pripadajočega do-
bička, iz plač in drugih sredstev udeležen-
cev programa, ki jih ti vložijo v podjetje.

Delnice se bodo vpisovale na blagajni
podjetja, na naslovu – upravna stavba v Pe-
trovčah vsak delovnik v času od 8. do 12.
ure. Gotovinska vplačila pa se bodo vršila
na privatizacijski podračun, odprt pri Agen-
ciji za plačilni promet, nadziranje in infor-
miranje. Položnico in številko dobijo upra-
vičenci na vpisnem mestu.

Delnice vrste C so navadne, imenske,
dajejo pravico do upravljanja v skladu s
pravili programa notranjega odkupa, dajejo
pravico do dividende. Izdane so v nominal-
ni vrednosti 1.000 SIT, prodajna cena za
eno delnico pa je 1.250 SIT. Delnice se
prodajajo s 50% popustom.

Delnice so neprenosljive izven progra-
ma notranjega odkupa, razen v primeru de-
dovanja.

Prenosljivost delnic v okviru programa
notranjega odkupa je omejena z zahtevo, da
ostaja najmanj 1/3 zaposlenih med udele-
ženci programa.

Delnice vrste D, ki jih upravičenci pri-
dobijo v programu odkupa v zameno za last-
niške certifikate, so enake delnicam interne
razdelitve in so neprenosljive dve leti, razen
z dedovanjem, po preteku dveh let pa so
enake kot ostale delnice programa notranje-
ga odkupa.

Če vplačila udeležencev presežejo zne-
sek kupnine za določen % družbenega kapi-
tala, vključenega v program notranjega od-
kupa, se vplačani zneski ustrezno znižajo.
Podjetje pri znižanju uporabi kriterij pov-
prečnega mesečnega osebnega dohodka zad-
njih treh mesecev. V primeru, da udeleženci

z vplačilom lastniških certifikatov oziroma
potrdil presežejo celotni znesek kupnine za
celotni odstotek družbenega kapitala, ki je
vključen v program notranjega odkupa, upo-
rabi podjetje pri znižanju proporcionalni kri-
terij.

Organizacija programa notranjega odku-
pa bo določena s pravili notranjega odkupa,
ki bodo sprejeta po odobritvi programa.

Javni poziv
Pozivamo upravičence prvega kroga in-

terne razdelitve in notranjega odkupa, da v
roku 30 dni od objave tega oglasa v Urad-
nem listu RS in časopisu Delo ter na oglasni
deski, vpišejo delnice za zameno lastniških
certifikatov ter vpišejo in vplačajo delnice
notranjega odkupa.

Vse dodatne informacije se dobijo na
sedežu podjetja v Žalcu (711-128) in v Pe-
trovčah (707-271).

Zarja Pleskarstvo Žalec, p.o.

La-543

V skladu z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. členom
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastnin-
skega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št.
13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94)
objavlja Čevljarstvo Kidričevo, proizvod-
nja, trgovina in storitve, d.o.o., Kopališka
ul. 3, Kidričevo na podlagi programa last-
ninskega preoblikovanja podjetja, ki ga je z
odločbo, št. LP 02035/1996-GV z dne 19. 7.
1996 odobrila Agencija RS za prestrukturi-
ranje in privatizacijo program lastninskega
preoblikovanja podjetja Čevljarstvo Kidri-
čevo, d.o.o.

I. Podatki o podjetju
1. Firma in sedež: Čevljarstvo Kidriče-

vo, proizvodnja, trgovina in storitve,
d.o.o., Kopališka ul. 3, Kidričevo.

Podjetje je registrirano pri registrskem
sodišču v Mariboru, pod številko registr-
skega vložka št. 1/55-00 Maribor z dne
10. 12. 1992.

2. Matična številka: 5071704.
3. Dejavnost: 19.30.
Osnovna dejavnost podjetja je: proizvod-

nja obutve.
4. Pravna oblika organiziranosti: Čev-

ljarstvo Kidričevo, d.o.o., je družba z ome-
jeno odgovornostjo v 100% družbeni lastni-
ni.

II. Predvidena lastniška struktura kapi-
tala preoblikovanega podjetja:

1. Pokojninski sklad – 10%,
2. Odškodninski sklad – 10%,
3. Sklad RS za razvoj – 20%,
4. Upravičenci iz naslova interne razde-

litve – 20%,
5. Upravičenci notranjega odkupa –

40%.
III. Predvideni način oziroma kombina-

cija načinov lastninskega preoblikovanja:
1. Prenos začasnic poslovnega deleža na

sklade – 40% (10% + 10% + 20%),
2. Interna razdelitev začasnic poslovne-

ga deleža – 20%,
3. Notranji odkup začasnic poslovnega

deleža – 40%.
IV. Javni poziv k vpisu in vplačilu zača-

snic poslovnega deleža
4.1 Interna razdelitev začasnic poslov-

nega deleža
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Čevljarstvo Kidričevo, d.o.o., poziva vse
upravičence (vse zaposlene, bivše zaposle-
ne in upokojene delavce podjetja), v roku
30 dni po objavi tega oglasa, v časopisu
Večer, predložijo svoje lastniške certifikate
v zameno za začasnice poslovenga deleža
ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi za-
časnic poslovnega deleža v višini 20% druž-
benega kapitala podjetja.

Prav tako bo upravičence pozvalo, da
predložijo lastninske certifikate za namen
interne razdelitve začasnic poslovnega de-
leža v Uradnem listu RS, časopisu Večer in
na oglasni deski podjetja.

V primeru, če upravičenci ne bodo dose-
gli 20% bo podjetje za preostanek začasnic
poslovnega deleža do 20% vrednosti celot-
nega družbenega kapitala podjetja, opravilo
interni razpis za ožje družinske člane zapo-
slenih.

Interni razpis bo potekal na sedežu pod-
jetja vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

Rok za predložitev lastniških certifika-
tov ožjih družinskih članov je 15 dni od
dneva objave internega razpisa na oglasni
deski podjetja.

V razpisanem roku družinski člani lahko
predložijo lastniške certifikate vsak delovni
dan med 8. in 14. uro na dogovorjenih vpi-
snih mestih v podjetju.

V primeru, če bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov zakonskih udeležen-
cev (zaposleni, bivši zaposleni in upoko-
jenci) večja od 20% družbenega kapitala
lahko upravičenci, ki so sodelovali pri in-
terni razdelitvi, presežne lastniške certifi-
kate uporabijo za kupnino za začasnice po-
slovnega deleža v programu notranjega od-
kupa, tako da se presežek certifikatov upo-
rabi proporcionalno za vsakega udeleženca
posebej.

Preostanek začasnic poslovnega deleža,
ki ne bodo razdeljene niti po prvem in dru-
gem krogu vpisovanja lastniških certifika-
tov v postopku interne razdelitve, bo pod-
jetje preneslo Skladu RS za razvoj za na-
mene odprodaje pooblaščenim investicij-
skim družbam v skladu z določili 23. člena
ZLPP.

4.2 Notranji odkup začasnic poslovnega
deleža

Čevljarstvo Kidričevo, d.o.o., poziva
upravičence (vse zaposlene, bivše zaposle-
ne in upokojene delavce podjetja), da lahko
sodelujejo pri notranjem odkupu začasnic
poslovnega deleža podjetja. Notranji odkup
začasnic poslovnega deleža bo potekal isto-
časno z interno razdelitvijo začasnic poslov-
nega deleža v višini 40% družbenega kapi-
tala z upoštevanjem 50% popusta.

Upravičenci, ki so sodelovali pri interni
razdelitvi bodo prvi paket začasnic poslov-
nega deleža notranjega odkupa vplačali s
presežnimi certifikati in denarnimi vplačili
ter z zamenjavo presežnih lastniških certifi-
katov interne razdelitve.

Kupnina  vplačana  z  denarnimi  vpla-
čili  se  revalorizira  z  indeksom  prodajnih
cen.

Vplačevanje začasnic poslovnega deleža
za lastninske certifikate bo potekalo na se-
dežu podjetja vsak delovnik med 8. in 14.
uro v 30-dnevnem razpisnem roku, ki prič-
ne teči od dneva objave v dnevniku Večer.
Vpisni rok je prekluziven.

Začasnice poslovnega deleža so lahko
vplačane z denarjem tudi na poseben priva-
tizacijski podračun podjetja pri Agenciji RS
za plačilni promet, nadziranje in informira-
nje – Podružnica Ptuj, št. 52400-698-20171
z navedbo: plačilo kupnine za začasnice po-
slovnega deleža v notranjem odkupu, z odo-
britvijo na žiro račun v 30 dneh po objavi.
Vsako nakazilo na poseben privatizacijski
podračun podjetja pri Agenciji RS za plačil-
ni promet, nadziranje in informiranje upra-
vičenec dokaže s potrjeno položnico na se-
dežu podjetja v 30 dneh po objavi v časopi-
su Večer.

Organizacija programa notranjega odku-
pa bo določena s pravili notranjega odkupa.
Osnutek pravil bo na vpogled na vpisnem
mestu.

V primeru, da udeleženci z vplačilom
začasnic poslovnega deleža oziroma presež-
nih certifikatov presežejo celotni znesek
kupnine za celotni odstotek družbenega ka-
pitala, ki je vključen v program notranjega
odkupa, se vplačani zneski znižajo.

Podjetje v tem primeru uporabi propor-
cionalni kriterij. Kolikor pa je presežek kup-
nine presežen z vplačili preseženih lastniš-
kih certifikatov in gotovine se vplačani zne-
ski znižajo ob upoštevanju predzadnjega od-
stavka 32. člena uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in o izvedbi posameznih na-
činov lastninskega preoblikovanja podjetij.

V. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove po
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo Agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

VI. Informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne in-

formacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju podjetja vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure, pri Biserki Rošic,
in sicer po telefonu št. 062/221-467.

Čevljarstvo Kidričevo, d.o.o.

Št. 13/96 La-544

V skladu z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. členom
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in izvedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij, Prod, d.o.o., Ljub-
ljana, Kunaverjeva 2, Ljubljana objavlja
program lastninskega preoblikovanja, ki ga
je odobrila Agencija RS za prestrukturira-
nje in privatizacijo z odločbo št. LP
01540/1996-MP z dne 27. 6. 1996.

1. Splošni podatki
Firma: Prod, d.o.o., Ljubljana.
Sedež: Ljubljana, Kunaverjeva 2.
Matična številka: 5034086.
Osnovna dejavnost: pridobivanje in pre-

delava mineralnih surovin.
Pravna oblika organiziranosti: podjetje

Prod, p.o., je bilo ustanovljeno 28. 2. 1974

in se je s sklepom Srg 6635/92 z dne 20. 11.
1992 preoblikovalo iz delovne organizacije
v družbo z omejeno odgovornostjo.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la podjetja:

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 10%,

– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 20%,
– upravičenci iz naslova notranjega od-

kupa – 40%.
3. Predvidena kombinacija načinov last-

ninskega preoblikovanja
– prenos poslovnih deležev na sklade v

višini 40% družbenega kapitala;
10% na Kapitalski sklad pokojninske-

ga in invalidskega zavarovanja,
10% na Slovenski odškodninski sklad,
20% na Sklad RS za razvoj,

– interna razdelitev poslovnih deležev v
višini 20% družbenega kapitala,

– notranji odkup poslovnih deležev v vi-
šini 40% družbenega kapitala.

4. Javni poziv k vpisu in vplačilu po-
slovnih deležev

Interna razdelitev poslovnih deležev
Prod, d.o.o., Ljubljana poziva vse upra-

vičence (zaposlene, bivše zaposlene in upo-
kojene delavce), da v roku 30 dni po objavi
poziva v dnevniku Slovenec in na oglasni
deski v podjetju predložijo lastniške certifi-
kate ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi
poslovnih deležev.

V primeru, da bo vrednost tako zbranih
lastniških certifikatov manjša od 20% druž-
benega kapitala, bo podjetje objavilo interni
razpis za ožje družinske člane zaposlenih.
Preostanek poslovnih deležev, ki ne bo raz-
deljen niti na ta način, bo podjetje preneslo
na Sklad za razvoj v skladu s 23. členom
ZLPP.

V primeru, da bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov večja od razpoložlji-
vih poslovnih deležev, namenjenih za inter-
no razdelitev, se bodo presežni certifikati
uporabili za notranji odkup poslovnih dele-
žev proporcionalno za vsakega upravičen-
ca.

Poslovni deleži iz interne razdelitve ima-
jo oznako B in so neprenosljivi dve leti od
njihove izdaje, razen v primeru dedovanja.

Notranji odkup poslovnih deležev
Prod, d.o.o., Ljubljana poziva vse zapo-

slene, bivše zaposlene in upokojene delav-
ce, da v roku 30 dni po objavi poziva v
dnevniku  Slovenec  in  na  oglasni  deski
podjetja  vpišejo  in  vplačajo  poslovne
deleže  notranjega  odkupa  s  50%  popu-
stom.

V notranjem odkupu ne morejo sodelo-
vati ožji družinski člani zaposlenih, bivših
zaposlenih in upokojenih delavcev.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu in pravilom notra-
njega odkupa. Ko upravičenci vplačajo kup-
nino za prvi paket poslovnih deležev, posta-
nejo udeleženci notranjega odkupa.

Upravičenci bodo poslovne deleže no-
tranjega odkupa lahko vplačevali z goto-
vino.

Upravičenec,  ki  zamudi  30-dnevni
rok,  ne  more  sodelovati  pri  notranjem
odkupu.
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Poslovni deleži notranjega odkupa ima-
jo lastnosti iz 35. člena uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posa-
meznih načinov lastninskega preoblikova-
nja podjetij.

Poslovne deleže, ki jih upravičenci od-
kupijo z gotovino, so neprenosljivi izven
kroga udeležencev programa notranjega od-
kupa, razen v primeru dedovanja. Prenoslji-
vost poslovnih deležev v okviru programa
notranjega odkupa je omejena z zahtevo, da
ostaja najmanj 1/3 zaposlenih med udele-
ženci programa notranjega odkupa.

5. Način vplačila
Poslovni deleži iz interne razdelitve se

bodo vplačevali v računovodstvu podjetja
Prod, d.o.o., Ljubljana, na sedežu podjetja
Kunaverjeva 2, Ljubljana, vsak delovni dan
v času od 8. do 14. ure, razen sobote.

Gotovinska vplačila poslovnih deležev
pa bodo upravičenci izvršili izključno pri
bankah in drugih organizacijah za plačilni
promet na poseben privatizacijski podračun
podjetja št. 50104-698-26656 z navedbo:
“plačilo kupnine za poslovne deleže v no-
tranjem odkupu”.

6. Informacije
Upravičenci do interne razdelitve in no-

tranjega odkupa lahko dobijo dodatne infor-
macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 8. do 14. ure pri Marici Martinčič,
po telefonu št. 061/575-476 ali osebno na
sedežu podjetja.

Prod, d.o.o., Ljubljana

Razpisi delovnih mest

Št. 118/96 Ob-3808

Na podlagi 32. člena zakona o zavodih
(Ur. l. RS, št. 12/91), 41. člena zakona o
uresničevanju javnega interesa na področju
kulture (Ur. l. RS, št. 75/94), 95. člena sta-
tuta in 10. ter 11. člena statutarnega sklepa
o preoblikovanju delovne organizacije Ar-
boretum Volčji Potok, p.o., v javni zavod
Arboretum Volčji Potok, razpisujemo pro-
sto delovno mesto

direktorja javnega zavoda Arboretum
Volčji Potok.

Skladno s statutom zavoda mora kandi-
dat – poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom – izpolnjevati še naslednje:

– visokošolska izobrazba biotehnične
smeri,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– ustrezne organizacijske in vodstvene

sposobnosti.
Ob prijavi na razpis je zaželjeno, da kan-

didat predloži program razvoja zavoda.
Prijavo  z  ustreznimi  dokazili  in  krat-

kim življenjepisom morajo kandidati posla-
ti v zaprti ovojnici, z opombo “za razpis”, v
14 dneh po objavi razpisa na naslov: Mini-
strstvo  za  kulturo,  Cankarjeva  5/I,  Ljub-
ljana.

Ministrstvo za kulturo

Razpisi
javnih natečajev

Popravek

Št. 370-3/96 Ob-3841

V razpisu javnih natečajev za izbiro iz-
vajalca za gradbena, obrtniška, instalacijska
dela, zunanja ureditev in komunalne pri-
ključke pri preureditvi nekdanje vojašnice
na Roški cesti za potrebe Arhiva Republike
Slovenije, Restavratorskega centra Repub-
like Slovenije in Zgodovinskega arhiva
Ljubljane, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 45 z dne 19. VIII. 1996, Ob-3769, se
datuma v 8. in 10. točki pravilno glasita
3. 10. 1996.

Ministrstvo za kulturo
Republike Slovenije

Popravek

Št. 1161/1 Ob-3847

V javnem razpisu za izbiro najboljše
idejne rešitve prenove velike sejne dvorane
na Magistratu v Ljubljani, Mestni trg 1, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 45 z dne
19. VIII. 1996, Ob-3777, št. 1161, se popra-
vi 3. točka, ki pravilno glasi:

3. Prevzem dokumentacije: ponudnik
prevzame razpisno dokumentacijo in prej-
me željene informacije od 27. 8. do 30. 8.
1996 od 10. do 13. ure, v prostorih Mestne
občine Ljubljana, pri sekretarju Mestnega
sveta, Ljubljana, Mestni trg 1, po predloži-
tvi petega virmana o plačilu stroškov iz 5.
točke tega razpisa.

Mestna občina Ljubljana
Mestni svet

Ob-3806

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fa-
kulteta, Gerbičeva 60, na podlagi določil
14. člena zakona o veterinarstvu (Ur. l. RS,
št. 82/94), odredbe o označevanju domačih
živali v prometu (Ur. l. RS,. št. 38/94), ob-
veznega navodila o označevanju domačih
živali v prometu z dne 11. 7. 1993 Veteri-
narske uprave Republike Slovenije ter dolo-
čil odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika

za dobavo ušesnih znamk za označevanje
živali

1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Vete-
rinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana.

2. Predmet naročila: ušesne znamke za
označevanje domačih živali.

3. Količina: 100.000 kosov.
4. Oblike in dimenzije ušesnih znamk so

naslednje:
A) ušesna znamka OBLIKE 1 je (glej

sliko) pravokotne oblike 50 × 16 mm z
zaobljenima krajšima stranicama. Spojni del
je krožne oblike s premerom 30 mm. Del
ušesnih znamk oblike 1 naj bo zelene barve,

del oranžne barve. Na prednji strani ušesne
znamke je v črni barvi in velikosti 8 mm
vtisnjena oznaka serije ter petmestna serij-
ska številka. Na zadnji strani je reliefno izra-
žena oznaka “SVN”, obdana z elipso di-
menzije 20 × 12 mm. Na spojnem delu je v
zgornji vrsti v črni barvi vtisnjen napis
“VURS”, v spodnji vrsti pa dvomestna šte-
vilčna šifra. Velikost obeh napisov je 5 mm.

a) OBLIKA 1

A-00001

SVN

O1

VURS

Prednja stran

Spojni del

Zadnja stran

00001
01-A

SVN

Prednja stran

Zadnja stran

B) ušesna znamka OBLIKE 2 je (glej
sliko) pravokotne oblike s trikotno izvleče-
nim zgornjim delom, zelene barve, dimen-
zije 49 × 42 mm. Na prednji strani ušesne
znamke so v črni barvi vtisnjene 10 mmm
velike oznake: v zgornji vrsti dvomestna
številčna šifra ter z eno črko označena seri-
ja, v spodnji vrsti petmestna serijska števil-
ka. Na zadnji strani je reliefno izražena oz-
naka “SVN”, obdana z elipso dimenzije
27 × 20 mm. Spojni del je krožne oblike s
premerom 30 mm. Na njem je v zgornji
vrsti v črni barvi vtisnjen napis “VURS”, v
spodnji vrsti pa dvomestna številčna šifra.
Velikost obeh napisov je 7 mm.

b) OBLIKA 2
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Spojni del

O1

VURS

Delež ušesnih znamk oblike 1 v celotni
količini je 70%, oblike 2 pa 30%.

5. Orientacijska vrednost naročila je
9,000.000 SIT.

6. Material, iz katerega so ušesne znam-
ke, mora biti odporen proti lomljenju ter
mora prenesti temperaturo 80°C (elasto-
mer-ekološki poliuretan). Zapisi morajo biti
trajni.

7. Ponudba mora vsebovati rok dobave,
ki ne sme biti daljši od meseca dni.

8. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so kakovost, cena, dobavni rok.

9. Ponudbe pošljite v zaprti kuverti s
pripisom “Ne odpiraj - ponudba za ušesne
znamke” na naslov Veterinarska fakulteta,
Gerbičeva 60, 1115 Ljubljana, p. p. 25.

10. Rok za oddajo je 10 dni in začne teči
z dnevom objave v Uradnem listu RS.

11. O kraju in času odpiranja ponudb
bodo ponudniki pisno obveščeni.

12. Dodatna pojasnila dobite po tel.
125-82-92 – Curk.

Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta

Št. 353-28/96 Ob-3813

Javni razpis
– gradnja parkirišča pri zdravstvenem

domu v Mežici
1. Naročnik: Občina Mežica.
2. Predmet razpisa - izgradnja parkirišča.
3. Razpisna dokumentacija je na vpogled

na Občini Mežica.
4. Približna vrednost del 2,000.000 SIT.
5. Pričetek del bo predvidoma v mesecu

septembru, zaključek del v oktobru.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be: reference, cena, rok izvedbe.
7. Rok za oddajo ponudbe 15 dni od ob-

jave.
8. O izidu razpisa bodo vsi ponudniki

obveščeni v roku 15 dni po preteku razpisa.
Občina Mežica

Št. 77/96 Ob-3803

Na podlagi določil odredbe o pogojih in
načinu javnega razpisa za nabavo opreme
za oddajo investicijskih in vzdrževalnih del,
raziskovalnih nalog in storitev, ki se finan-
cirajo iz proračuna  Občine Radlje ob Dravi
(MUV št. 8/94), in odredbe o pogojih in
načinu razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina
Radlje ob Dravi kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalcev za izvedbo

naslednjih del:
a) Preplastitev cest v Radljah.
Orientacijska vrednost razpisanih del je

2,500.000 SIT.
b) Izdelovalca in izvajalca projektov ce-

lostnega razvoja podeželja in obnove vasi
za naslednja območja:

1. levi breg: Šentjanž in Sv. Trije Kralji.
2. desni breg: Sv. Anton na Pohorju.

Dokumentacijo razpisanih del in dodat-
ne informacije lahko dobite na Občini Ra-
dlje ob Dravi, soba 318, pri Viktorju Kara-
tu, vsak dan od 12. do 14. ure, ali po tel.
0602/71-401.

1. Investitor si pridržuje pravico določiti
morebitni manjši obseg del, kot je razpisan,
glede na pridobitev republiških sredstev. Če
mu teh ne bi uspelo pridobiti, izvajalec ni
upravičen do odškodninskega zahtevka.

2. Predvideni rok pričetka del je takoj po
sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponud-
nikom.

3. Rok dokončanja del je 30. november
1996.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so predvsem:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
razpisanih del,

– reference,
– cena,
– možnost ugodnega kreditiranja,
– roki.
Ponudniki morajo k ponudbi predložiti

še:
– dovoljenje za opravljanje razpisanih

del,
– razpoložljive kapacitete,
– terminski plan,
– osnutek pogodbe.
Ponudbe je treba oddati do 10. septem-

bra 1996 do 9. ure na Občini Radlje ob
Dravi, Mariborska c. 7.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah s pripisom “Za razpis – Ne odpi-
raj!” in z obvezno oznako, za katera dela se
prijavljate.

Če se en ponudnik prijavi za več razpi-
sanih del, mora biti vsaka ponudba v svoji
kuverti.

Odpiranje ponudb bo 11. septembra 1996
ob 12. uri v prostorih Občine Radlje ob
Dravi, soba 313.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni v 14 dneh po razpisu.

Občina Radlje ob Dravi

Št. 1075/1 Ob-3804

Javno podjetje Komunala Kranj, p.o. Uli-
ca Mirka Vadnova 1, Kranj objavlja na pod-
lagi pravilnika o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 35/93) in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo

kanalizacije v Kajuhovi ulici in Jelenčevi
ulici v Kranju

1. Naročnik: Javno podjetje Komunala,
Kranj, p.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izgradnjo kanalizacije v Kajuhovi ul. in Je-
lenčevi ul. v Kranju.

3. Razpisno dokumentacijo, popise del
in razpisne pogoje ponudniki dvignejo na
JPK Kranj, Mirka Vadnova 1, v času traja-
nja razpisa vsak dan od 8. do 12. ure.

4. Orientacijska vrednost je 15,500.000
SIT.

5. Rok pričetka del: 30 dni po podpisu
pogodbe.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– reference za izvedbo takih del,
– ponudbena cena in pogoji plačila iz-

vedbenih del,
– rok izvedbe,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Ponudbe morajo biti opremljene v

skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa.

Vsebovati morajo predvsem:
– vse listine za dokazovanje izpolnjeva-

nja pogojev iz 6. točke tega razpisa,
– dokazilo o registraciji, katero ne sme

biti starejše od 30 dni,
– boniteto ponudnika (Obrazec BON 1

in BON 2).
8. Interesenti morajo oddati ponudbo na

naslov: JP Komunala Kranj, p.o. Ul. Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj v roku 15 dni od
objave v Uradnem listu RS in sicer do 12. ure.

Na zgornjem naslovu bo ob isti uri tudi
odpiranje ponudb.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Ne odpiraj” ponudba za
izgradnjo kanalizacije v Kajuhovi in Jelen-
čevi ulici.

9. O dokončni izbiri bodo ponudniki ob-
veščeni  v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

10. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
navzoči pri odpiranju ponudb, morajo pred-
ložiti pisno pooblastilo ponudnikov za za-
stopanje.

Javno podjetje
Komunala Kranj, p.o.

Ob-3805

Na podlagi odredbe o posotopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Obči-
na Vipava kot investitor objavlja

javni razpis
za izvedbo projektne dokumentacije

PGD in PZI glavnih povezovalnih
kanalov mešane kanalizacije za naselje

Vipava in Gradišče z navezavo na
centralno čistilno napravo v Vipavi
A. Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Vipava, Glavni trg

15, Vipava.
2. Predmet razpisa: izdelava projektne

dokumentacije PGD, PZI in PID s projek-
tantskim nadzorom za izvedbo glavnih po-
vezovalnih kanalov mešane kanalizacije za
naselje Vipava in Gradišče z navezavo na
centralno čistilno napavo v Vipavi.

3. Orientacijska vrednost: 2,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: dva meseca od naročila

za PGD in še en mesec za PZI ter za PID en
mesec po izgradnji kanalov.

5. Merila za izbor:
– organizacijska in kadrovska struktura

ponudnika,
– reference ponudnika,
– finančno stanje ponudnika,
– vrednost ponujenih del,
– zagotovitev fiksne cene,
– termin izvedbe,
– ostale ugodnosti ponudnika.
B. Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu mo-

rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo, ki mora vsebovati:

– ime in naslov ponudnika,
– imena in naslove morebitnih podizva-

jalcev,
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– overovljene podatke o registraciji pod-
jetja, ki pa ne smejo biti starejši od 30 dni,
enako velja za morebitne podizvajalce,

– bilanca uspeha poslovanja za leti 1994
in 1995,

– ponudbeni predračun,
– način plačil in zagotavljanje fiksne ce-

ne,
– navedba odgovornega vodje projekta

in odgovornih projektantov ter njih referen-
ce v zadnjih 5 letih,

– izjavo ponudnika, da se strinja z vsemi
razpisnimi pogoji,

– predlog pogodbe,
– potrjene pogodbe sklenjene s podizva-

jalci za izvedbo morebitnih drugih del,
– plačilni pogoji za zagotovitev fiksnih

cen.
2. Ostale zahteve naročnika
Ponudba mora biti sestavljena po točkah

razpisne dokumentacije.
Projektna dokumentacija – tehnično po-

ročilo in predračun morata biti napisana v
slovenskem in angleškem jeziku.

Slovenski izvod mora biti ovrednoten v
SIT, angleški pa v ECU valuti.

Veljavnost ponudbe je vsaj 30 dni od
dneva izteka razpisnega roka.

Naročnik si pridržuje pravico, da zadrži
10% pogodbenega zneska do fizičnega do-
končanja gradbenih objektov, kot garancijo
za brezhibno izvedbo naročene tehnične do-
kumentacije.

3. Dvig razpisne dokumentacije in infor-
macije

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v prostorih Občine Vipava,
Glavni trg 15, Vipava, pri Pavlu Perhavcu
po predhodni telefonski najavi, kjer lahko
dobijo na vpogled tudi vso potrebno ostalo
razpoložljivo dokumentacijo in dodatne in-
formacije.

Rok za dvig razpisne dokumentacije je
10 dni po objavi razpisa v Uradnem listu
RS.

Kupnina za razpisno dokumentacijo v
vrednosti 20.000 SIT mora biti nakazana na
ŽR št. 52010-630-7059 ali pa plačana v go-
tovini pri naročniku.

4. Ponudbe z oznako Ne odpiraj – Pro-
jekti kanalizacija Vipava je potrebno dosta-
viti v zaprti kuverti v roku 30 dni od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS do 12.
ure na naslov naročnika: Občina Vipava,
Glavni trg 15, 5271 Vipava.

Odpiranje ponudb bo javno prvi delovni
dan po preteku roka za oddajo ponudbe s
pričetkom ob 13. uri v prostorih naročnika.

Predstavniki ponudnikov morajo ob mo-
rebitnem prisostvovanju pri odpiranju po-
nudb predložiti pisno pooblastilo pravne
osebe katero zastopajo.

5. Ponudniki bodo o izboru pisno ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

6. Resnost ponudbe
Ponudniki morajo ob priliki dostavitve

ponudbe predati bančno garancijo ali ak-
ceptni nalog v višini 10% ponujene vredno-
sti del, veljavno do izbora ponudnika, kot
garancijo, da izbrani ponudnik ne bo odsto-
pil od pogodbe.

Bančna garancija ali akceptni nalog mo-
ra biti napisana v korist naročnikovega ŽR
št. 52010-630-7059, katerega bi naročnik

vnovčil, če bi izbran ponudnik odstopil od
pogodbe.

Občina Vipava

Št. 0/00-690/1 Ob-3810

Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begu-
nje 55, Begunje na Gorenjskem objavlja

javni razpis
za nabavo namiznega laboratorijskega

analizatorja
1. Naročnik: Psihiatrična bolnišnica Be-

gunje, Begunje 55, Begunje na Gorenjskem.
2. Orientacijska vrednost razpisa je

2,500.000 SIT.
3. Kriteriji za nabavo namiznega labora-

torijskega analizatorja:
– odprt sistem,
– do 130 testov na uro,
– regulacija temperature 25 st., 30 st. ali

37 st. Celzija,
– upravljanje preko računalnika.
4. Kontaktna oseba: Sikošek Tatjana,

spec. iz klinične farmacije, Psihiatrična bol-
nišnica Begunje, tel. 064/733-315 vsak de-
lovni dan od 10. do 14. ure.

5. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v
zaprtih kuvertah na Psihiatrično bolnišnico
Begunje, Begunje 55, 4275 Begunje na Go-
renjskem z oznako: “Ne odpiraj” – za razpi-
sno komisijo – za javni razpis za nabavo
namiznega laboratorijskega analizatorja.

Ponudbe morajo poslati priporočeno po
pošti ali osebno proti potrdilu. Na ovojnici
mora biti razvidna firma in sedež ponudni-
ka. Nepravilno opremljene ponudbe bo ko-
misija zavrnila v postopku odpiranja po-
nudb.

6. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji firme, ki ne sme

biti starejše od 30 dni pred zaključkom raz-
pisa,

– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
– dinamiko realizacije pogodbe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– navedbo pooblaščene osebe ali službe

ponudnika, ki daje tolmačenje v zvezi s po-
nudbo,

– pooblastilo proizvajalca z dovoljenjem
za prodajo oziroma zastopanje.

8. O kraju in času odpiranja ponudb bo-
do ponudniki pismeno obveščeni.

9. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Psihiatrična bolnišnica Begunje

Št. 039-57/96-031 Ob-3812

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Preddvor

javni razpis
za nakup vozila

1. Naročnik je Občina Preddvor, Dvor-
ski trg 10, Preddvor.

2. Predmet javnega razpisa je nakup vo-
zila LADA NIVA 1700i.

3. Ponudba mora vsebovati firmo in de-
javnost ponudnika, dokazilo o registraciji
ponudnika, bonitetne obrazce ter organiza-
cijo servisne službe, ponujeno ceno s struk-
turo cene in plačilne pogoje.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena, način plačila in fik-
snost cen,

– reference ponudnika,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe, rok dobave, garancija

in servis,
– dodatna oprema in druge ugodnosti po-

nudnika,
– možnost menjave staro za novo (Ško-

da Forman l. 1992).
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
5. Pisne ponudbe morajo biti opremljene

v skladu z 12. členom citirane odredbe.
6. Podpisane in pravilno opremljene po-

nudbe z vso zahtevano dokumentacijo mo-
rajo prispeti na naslov Občina Preddvor,
Dvorski trg 10, Preddvor do 3. septembra
1996.

Ponudbe morajo biti vložene v zapečate-
ni kuverti z napisom “Ne odpiraj – nakup
vozila”

7. Odpiranje ponudb bo 4. septembra
1996 ob 9. uri v pisarni Občinskega urada v
Preddvoru.

8. O izboru bodo ponudniki obveščeni v
petnajstih dneh po odpiranju ponudb.

9. Dodatne informacije v Občinskem
uradu Preddvor, Dvorski trg 10, tel.
064/45-007.

Občina Preddvor

Št. 23876/96 Ob-3815

Republiški zavod za zaposlovanje, Glin-
ška 12, Ljubljana, na podlagi zakona o izvr-
ševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96), odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
ter odredbe o spremembi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje storitev

čiščenja poslovnih prostorov
1. Naročnik: Republiški zavod za zapo-

slovanje, Glinška 12, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je opravljanje stori-

tev čiščenja poslovnih prostorov Repub-
liškega zavoda za zaposlovanje  Območne
enote Sevnica, vključno z Uradi za delo Sev-
nica, Brežice in Krško.

3. Skupna površina poslovnih prostorov
Območne enote Sevica, vključno z Uradi
za delo Sevnica, Brežice in Krško, je
650,85 m2.

4. Delo se opravlja vse delovni dni v letu
oziroma po dogovoru z naročnikom.

Prevzemnik je dolžan zagotoviti, da bodo
v prostorih čistili vedno isti delavci, vsako
spremembo pa predhodno javili naročniku.

5. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:
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– konkurenčnost cene,
– kakovost in celovitost ponudbe,
– reference ponudnika,
– druge posebne ugodnosti.
7. Ponudniki morajo podati ponudbe za

čiščenje vseh navedenih poslovnih prostorov.
8. Pogodbo o čiščenju poslovnih prosto-

rov bomo sklenili takoj po izteku odpoved-
nega roka sedanjega izvajalca.

9. Ponudnik, ki bo izbran, mora zagoto-
viti zavarovanje objekta v času, ko v prosto-
rih izvaja delo.

10. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo vsak delovnik po objavi jav-
nega razpisa od 8. do 10. ure, vključno do
ponedeljka, 2. 9. 1996, na Republiškem za-
vodu za zaposlovanje Območni enoti Sevni-
ca, Trg svobode 32, Sevnica, pri Nevenki
Les, soba št. 22, tel 0608/41-298, 41-549.

11. Pri dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti potrdilo o plačilu stroš-
kov v višini 2.000 SIT na ŽR Republiškega
zavoda za zaposlovanje Območne enote
Sevnica, številka 51610-609-50160.

S plačilom pristojbine se zagotavlja kritje
stroškov nastalih iz naslova javnega razpisa.

Pristojbine ne vračamo.
12. Pisne ponudbe, z vso zahtevano do-

kumentacijo, je potrebno v zapečatenih ku-
vertah z oznako: “Ne odpiraj – ponudba za
izbiro izvajalca brez omejitev za izvajanje
storitev čiščenja poslovnih prostorov” ter z
oznako ponudnika, dostaviti ali poslati do
4. 9. 1996, do 11. ure, na naslov: Republiški
zavod za zaposlovanje Območna enota Sev-
nica, Trg svobode 32, 8290 Sevnica.

13. Javno odpiranje ponudb bo 4. 9.
1996, ob 13. uri, v sejni sobi Republiškega
zavoda za zaposlovanje Območne enote
Sevnica, Trg svobode 32, Sevnica.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pri-
sotni predstavniki ponudnikov pisna poob-
lastila za zastopanje.

14. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni najkasneje v roku 15 dni po preteku
roka za oddajo ponudb.

Republiški zavod za zaposlovanje

Ob-3816

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) razpisuje
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v
Ljubljani

javni razpis
za izbiro dobavitelja raziskovalne

opreme
1. Predmet razpisa: dobava raziskovalne

opreme:
– jedkalnik za suho jedkanje,
– preskuševalnik elementov in vezij,
– parametrični analizator.
2. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika
Ponudba mora vsebovati: firmo ponud-

nika, dokazilo o registraciji, podatke o bo-
niteti ponudnika, ponudbeno ceno, referen-
ce, garancijski rok, druge ugodnosti, ki jin
nudi ponudnik.

3. Informacije: mag. Danilo Vrtačnik,
dipl inž., tel. 1768-303, v torek, sredo in
četrtek od 10. do 12. ure.

4. Razpisna komisija bo upoštevala
ponudbe, prispele v dekanat FE vključno do

ponedeljka, 2. 9. 1996 do 9. ure. Ponudbe
pošljite na naslov: Fakulteta za elektroteh-
niko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25, 1000
Ljubljana – v zaprti kuverti z navedbo: “Ne
odpiraj – ponudba na javni razpis”.

5. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
2. 9. 1996 ob 10. uri v dekanatu fakultete.

6. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razisa najkasneje v 8 dneh po odpira-
nju ponudb.

Fakulteta za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani

Ob-3817

RTV Slovenija OE Oddajniki in zveze,
Ljubljana, Kolodvorska 2, razpisuje v skla-
du z zakonom o proračunu Republike Slo-
venije za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96) in po
8. členu odredbe o pogojih in načinu javne-
ga razpisa za oddajo določenih del, ki se
financirajo iz proračuna Republike Sloveni-
je (Ur. l. RS, št. 24/92)

javni razpis
za investicijsko opremo

Predmet razpisa je dobava profesional-
nih TV pretvornikov, FM in SV oddajnikov,
mikrovalovnih zvez, združilnikov, antenske
opreme in opreme za priključitev na elek-
troenergetsko omrežje po specifikaciji in po-
gojih:

A. Sekundarna mreža
1. PTV Stari Kot
TV pretvornik – 20 W – UHF – 2 kosa
združilnik – sprejemni in oddajni
sprejemni in oddajni antenski sistem
2. PTV Osilnica
TV pretvornik – 10 W – UHF – 2 kosa
sprejemni in oddajni antenski sistem
3. PTV Bosljiva Loka
TV pretvornik – 10 W – UHF – 2 kosa
sprejemni in oddajni antenski sistem
4. PTV Pišece
TV pretvornik – 20 W UHF – 2 kosa
združilnik – sprejemni in oddajni
sprejemni in oddajni antenski sistem
5. PTV Sinji Vrh I in II
TV pretvornik – 5 W UHF – 4 kosi
združilnik – sprejemni in oddajni – 2x
sprejemni in oddajni antenski sistem – 2x
6. PTV Tevče–Lahomno
TV pretvornik – 5 W UHF – 2 kosa
združilnik – sprejemnik in oddajni
sprejemni in oddajni antenski sistem
7. PTV Peč
TV pretvornik – 200 W UHF
8. TV pretvornik – 10 W UHF
TV pretvornik – 100 W UHF – 3 kosi
B. FM oddajniki in pretvorniki
1. AOC Peč
FM oddajnik – 1 kW – solid state –

3 kosi,
združilnik – oddajni
oddajni antenski sistem.
2. AOC Trstelj
FM oddajnik – 2 kW – solid state –

3 kosi
3. Stol
FM oddajnik – 1 kW – solid state –

3 kosi
združilnik – oddajni
oddajni antenski sistem
4. Kuk
FM oddajnik – 3 kW – solid state
oddajni antenski sistem

5. FM oddajnik – do moči 30 W – 3 kosi
v eni omari

sprejemni in oddajni združilnik.
C. Srednjevalovni oddajniki
1. Oddajni center
Srednjevalovni oddajnik – 15 kW – solid

state – 1 kos.
2. Oddajni center
Srednjevalovni oddajnik – 15 kW – solid

state + optimod – 1 kos.
D. Mikrovalovne zveze
1. PTV Col
mikrovalovna zveza – multi point za

6 programov – 1 kos,
mikrovalovna zveza – multi point za

6 programov – delitev moči na 3 lokacije,
elektroenergetski napajalnik.
2. PTV Golo Brdo
mikrovalovna zveza – multi point za

6 programov – 1 kos,
mikrovalovna zveza – multi point za

6 programov – delitev moči na 4 lokacije,
elektroenergetski napajalnik.
3. Mikrovalovne zveze
oscilatorji 3,8 in filtri.
E. Stolpi
1. Predalčni antenski stolp višine 45 m –

2 kosa.
2. Cevni antenski stolp višine 17 m –

6 kosov.
F. Tipska pretvorniška hišica – 6 kosov.
G. Energija
1. Elektroenergetski razdelilnik – 8 ko-

sov.
2. Elektroenergetske instalacije – 8 x.
Oprema mora ustrezati veljavnim slo-

venskim pravilnikom oziroma standardom
ARD.

Dodatne zahteve so:
– stabilnost električnega omrežje – 15%

do + 10%,
– vhodno-izhodna konektorja “N” na čel-

ni strani za TV pretvornike,
– maksimalne zunanje dimenzije za  od-

dajnike in TV pretvornike: širina 19”.
Prevzem opreme pri proizvajalcu.
Dobavni rok: čim krajši.
Dobava: FCO Ljubljana.
Način plačila: določen v pogodbi o do-

bavi opreme.
Za posamezna področja, kjer se predvide-

va pokrivanje s TV signalom na klasičen
način (TV pretvorniki), je zaželjena tudi po-
nudba z izvedbo v moderni kabelski tehniki.

Podatke in pojasnila, potrebne za izdela-
vo ponudbe lahko zainteresirani ponudniki
dobijo vsak delovni dan od dneva objave v
Uradnem listu RS med 8. in 12. uro na tel.
132-71-08 ali osebno na sedežu RTVS OE
Oddajniki in zveze.

Rok za oddajo ponudb je 17 dni od dneva
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS,
poštno priporočeno na naslov: RTV Sloveni-
ja OE Oddajniki in zveze, 1550 Ljubljana,
Kolodvorska ulica 2, Ljubljana. Ponudbe naj
bodo oddane v zapečateni ovojnici z oznako:
Ne odpiraj – ponudbe št. 1/96 – RTVS OZ.

Odpiranje ponudb bo v prostorih RTV
Slovenija OE Oddajniki in zveze, Kolod-
vorska ulica 2 (sejna soba 37/5), 17. dan od
dneva objave javnega razpisa ob 12. uri to
je 9. septembra 1996.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v roku
8 delovnih dni od dneva odpiranja ponudb.

RTV Slovenija – Oddajniki in zveze
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Št. 370-01-034/96-16 Ob-3818

Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve na podlagi določil odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

ponovni javni razpis
za preureditev podstrešja v poslovne

prostore na objektu Centra za socalno
delo Murska Sobota

1. Predmet razpisa je izvajanje del za
preureditev podstrešja v poslovne prostore
na objektu Centra za socialno delo Murska
Sobota. Orientacijska vrednost razpisanih
del je 44,000.000 SIT (za 1. fazo 20,000.000
SIT).

2. Predviden rok pričetka del je 15. 10.
1996, dokončanje del I. faze je 25. 12. 1996.

3. Vsebina ponudbe:
– naziv in naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ponudbena cena po sistemu  fiksnih

cen na enoto,
– obračun po dejanskih količinah,
– opcija ponudbe,
– seznam tehničnega osebja, ki bo odgo-

voren za izvedbo del.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– popolnost ponudbe,
– reference,
– cena,
– garancija,
– eventualno druge ugodnosti ponudni-

ka.
5. Oddaja ponudb
Rok za dostavo ponudb je 30 dni po ob-

javi tega razpisa na naslov Center za social-
no delo Murska Sobota, Slovenska 44, do
12. ure.

Ponudnik mora dostaviti ponudbe v za-
pečatenih kuvertah, z oznako “Ne odpiraj–
ponudba”.

Ponudniki lahko razpisano dokumenta-
cijo dvignejo pri: Projektivni biro – inženi-
ring Murska Sobota, Štefana Kovača 28, s
plačilom 5.000 SIT. Vse dodatne informaci-
je in ogled projektne dokumentacije lahko
interesenti dobijo na Centru za socialno de-
lo Murska Sobota.

6. Odpiranje ponudb bo 26. 9. 1996 ob
12. uri v prostorih CSD.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
vse udeležence razpisa komisija obvestila v
20 dneh po odpiranju ponudb.

7. Z izbranim ponudnikom bo pogodba
sklenjena v roku 30 dni od prejema obvesti-
la o izbiri.

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Ob-3819

Ministrstvo za okolje in prostor – Geo-
detska uprava Republike Slovenije objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izdelavo digitalnih ortofoto načrtov v
merilu 1 : 5000 z vektorskimi

nadgradnjami
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor – Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Ljubljana, Kristanova 1.

2. Predmet razpisa je izdelava digitalnih
ortofoto načrtov v merilu 1 : 5000 za 4 liste
z nadgradnjami vsebine in tiskanimi verzi-
jami.

3. Razpisno dokumentacijo zainteresira-
ni lahko dvignejo vsak delovni dan med 9.
in 15. uro na naslovu: Geodetska uprava,
Šaranovičeva 12, Ljubljana, Janez Oven.

4. Orientacijska vrednost: 1,500.000 SIT.
5. Z deli se prične po podpisu pogodbe

in se konča do 27. 11. 1996.
6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-

du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati vse elemente, ki
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

7. Rok za oddajo ponudb je 10. 9. 1996
najkasneje do 8.30.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe na sedežu naročnika (Kristanova 1)
in sicer v dveh izvodih, v zapečateni ovojni-
ci, z navedbo ponudnika in prejemnika ter
oznako “Ne odpiraj – ponudba DOF5 – VN”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 10. 9. 1996
ob 9. uri na Geodetski upravi (sejna soba)
Kristanova ulica 1.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: kvaliteta in opis ponujenega pri-
stopa k izdelavi projekta, celovitost ponud-
be, cena, izvedbeni roki, dosedanje izkušnje
naročnika pri poslovanju s ponudnikom,
predložene reference, relevantne ugodnosti,
ki jih vsebuje ponudba.

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni.

12. Prepozne, nepravilno opremljene, ne-
popolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na last-
ne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik
si pridržuje pravico odločitve o sprejemu
ponudbe.

Geodetska uprava Republike Slovenije

Ob-3820

Republika Slovenija, Ministrstvo za šol-
stvo in šport Ljubljana, Župančičeva 6, na
podlagi pravilnika o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 35/93) in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za ureditvena dela na

letalnici K 200 m
1. Investitor: RS – Ministrstvo za šol-

stvo in šport.
2. Pooblaščena organizacija investitorja:

Podjetje Domplan Kranj, Bleiweisova c. 14,
Kranj.

3. Predmet razpisa: ureditvena dela na
letalnici K 200 m v Planici.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 55,000.000 SIT.

5. Predvideni roki: začetek del takoj po
podpisu pogodbe, dokončanje del najkasne-
je 30. oktober 1996.

6. Razpisna dokumentacija: popis del s
predizmerami in razpisnimi pogoji ponud-
niki dobijo pri pooblaščeni organizaciji ta-
koj po objavi razpisa. Ponudniki morajo v
celoti sprejeti razpisne pogoje in v ponudbi
priložiti zahtevane podatke.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: konkurenčne cene, reference,

ugodnosti v zvezi s plačilnimi pogoji, kapa-
citete in opravilna sposobnost, dodatne
ugodnosti ponudnika.

8. Ponudbe z oznako: “Ne odpiraj; po-
nudba za ureditvena dela na letalnici
K 200 m” je potrebno dostaviti v zapečate-
nem ovoju na naslov: Podjetje Domplan
Kranj, Bleiweisova c. 14, 4000 Kranj.

Rok za oddajo ponudb je 23. 9. 1996 do
10. ure na Domplan Kranj.

9. Odpiranje ponudb bo 23. 9. 1996 ob
10. uri v prostorih Domplan Kranj.

10. O izbiri izbranega ponudnika bo raz-
pisna komisija vse ponudnike obvestila v 7
dneh po odpiranju ponudb.

Podjetje Domplan Kranj

Št. 25/96 Ob-3821

Poslovno združenje prehrane Slovenije
– GIZ, Konzorcij “Zlato zrno” v ustanavlja-
nju, Slovenska 54, Ljubljana, na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izvedbo celostne podobe projekta

“Zlato zrno” (teleta pitana na višjo težo)
1. Naročnik  – Poslovno združenje pre-

hrane Slovenije – GIZ, Konzorcij “Zlato
zrno” v ustanavljanju, Ljubljana, Slovenska
54.

2. Predmet:
2.1. Zaščitni znak, ki mora vsebovati

predvsem:
– lahko prepoznavno obliko in vsebino,
– mora imeti prostor za serijsko številko

s črtno kodo,
– ne vsebuje več kot treh barv,
– mora biti tak, da je uporaben tudi kot

znak za blagovno znamko.
2.2. Oblikovanje embalaže:
2.2.1. Primarna embalaža – kartoni pri-

merne velikosti in oblike za prevoz razseka-
nih ali nerazsekanih polovic – za enkratno
uporabo;

2.2.2. Sekundarna embalaža – embalaža
v katero se pakira konfekcijski razsek – za
enkratno uporabo.

2.3. Oblikovanje zaščitne lente in nalep-
nice:

– lenta in nalepnica morata vsebovati
zaščitni znak,

– izdelana mora biti tako, da se številka
na primarni in sekundarni embalaži ujema s
številko lente in nalepnice,

– lenta in nalepnica po odstranitvi ne
smeta biti več uporabni.

3. Ponudnik mora ponuditi celovito reši-
tev, delnih rešitev komisija ne bo upošteva-
la.

Morebitne dodatne informacije so po-
nudnikom na voljo 8 dni po objavi razpisa
po telefonu 061/132-43-40 med 10. in 12.
uro (Muhič).

4. Orientacijska vrednost projekta je
500.000 SIT.

5. Merilo za izbiro:
– cena in plačilni pogoji,
– bonitetno poročilo,
– reference,
– izvirnost,
– možnost sodelave pri izvedbi projekta.
6. Pisne vloge s prilogami se sprejemajo

do 6. 9. 1996 do 10. ure, na naslovu naroč-
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nika, z oznako “Razpis Zlato zrno – Ne
odpiraj”.

Javno odpiranje ponudb bo 6. 9. 1996,
ob 11. uri na naslovu naročnika.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v ro-
ku 30 dni po objavi v Uradnem listu RS.

Poslovno združenje prehrane
Slovenije – GIZ

Ob-3823

Občina Črnomelj objavlja na podlagi
odredbe za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo razvojnih projektov CRPOV na
območju dela Krajevne skupnosti Talčji
vrh (naselja: Rodine, Naklo, Rožič vrh,

Stražnji vrh, Maverlen)
A. Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Črnomelj.
2. Predmet razpisa: izdelava razvojnega

projekta celostnega razvoja podeželja in ob-
nove vasi za območje dela Krajevne skup-
nosti Talčji vrh, ki zajema naselja: Rodine,
Naklo, Rožič vrh, Stražnji vrh, Maverlen.
Projekt mora biti izdelan po metodologiji
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano. Poleg splošnih ugotovitev in zaključ-
kov mora razvojni projekt orisati razvojne
motive in vsebovati predlog izvedbenih pro-
jektov.

3. Orientacijska cena je 2,000.000 SIT.
4. Rok izdelave: 1 leto od podpisane po-

godbe.
5. Merila za izbor: reference, vključeva-

nje domačih strokovnjakov v delo (za vode-
nje kasnejših projektov), cena, rok izdelave,
garancije.

B) Razpisni pogoji
1. Pisne ponudbe morajo vsebovati: fir-

mo ali ime ponudnika in seznam sodelav-
cev, ki bi se vključili v izdelavo projekta,

– seznam izvedenih projektov z naslovi
naročnikov, ceno s plačilnimi pogoji,

– rok izdelave,
– opis dela.
2. Rok za dostavo ponudbe je 3. septem-

ber 1996. Odpiranje ponudb bo javno
4. septembra 1996 ob 13. uri, v sejni sobi
Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj.

3. Ponudba mora biti oddana v zapečate-
ni ovojnici z napisom: “Ne odpiraj – ponud-
ba za CRPOV.

4. Ponudbe, ki ne bodo prišle pravoča-
sno, ne bodo obravnavane in bodo vrnjene.

5. O izbiri bodo ponudniki pismeno ob-
veščeni v roku 8 dni po odpiranju ponudb.

6. Oddaja del je pogojena s pridobitvijo
finančnih sredstev MKGP Republike Slove-
nije.

7. Dodatne informacije lahko ponudniki
dobijo na Občini Črnomelj, Trg svobode 3,
tel.: 068/52-040 na referatu za finance, gos-
podarske in družbene dejavnosti.

Občina Črnomelj

Ob-3828

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Škofja Loka objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo in montažo

opreme v otroški igralnici vrtca
1. Investitor: Občina Škofja Loka.
2. Predmet razpisa: ureditev večnamen-

skega prostora – dobava in montaža opreme
v otroški igralnici vrtca Rožle in Pedenjped
na Trati. Seznam predvidene opreme prej-
mejo ponudniki z razpisno dokumentacijo.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 1,400.000 SIT.

4. Vsebina ponudbe:
– naziv in naslov ponudnika,
– ponudbena cena,
– seznam tehničnega osebja, ki bo odgo-

vorno za izvedbo del,
– sodno registracijo in inšpekcijsko do-

voljenje za opravljanje razpisanih del,
– seznam referenčnih objektov, na kate-

rih je izvajalec opravljal podobna razpisna
dela in

– eventualne druge elemente, ki investi-
torju lahko dokažejo ugodnost ponudbe.

5. Rok izvedbe: razpisana dela je potreb-
no izvesti v septembru (in oktobru) 1996.

6. Merila za izbiro izvajalca:
– reference ponudnika na podobnih de-

lih,
– ponujena cena,
– plačilni pogoji.
7. Kompletnost ponudbe: obravnavane

bodo samo kompletne ponudbe.
8. Razpisna dokumentacija: ponudniki

lahko dvignejo popise predvidene opreme
in detajlne pogoje razpisa na Občini Škofja
Loka, Mestni trg 15, soba 16/II, Alojz Bo-
gataj, tel. 064/624-190.

9. Ponudbe zbiramo do ponedeljka 9. 9.
1996 do 12. ure. Ponudbe je treba poslati v
zaprti kuverti z naslovom ponudnika in oz-
nako: “Ne odpiraj, ponudba – oprema otroš-
ke igralnice”, priporočeno po pošti ali od-
dati osebno v pisarni št. 5 – vložišče. Na-
slov: Občina Škofja Loka, Poljanska 2,
Škofja Loka.

10. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
9. 9. 1996, ob 12.30 v sejni sobi v V. nad-
stropju, Mestni trg 15 (Žigova hiša).

11. Ponudniki bodo o izidu natečaja ob-
veščeni pismeno v 10 dneh po odpiranju
ponudb.

Občina Škofja Loka

Št. 8/2-171/25-96 Ob-3829

Podjetje Telekom Slovenije, p.o., Ciga-
letova 15, Ljubljana, razpisuje na podlagi
53. člena zakona o graditvi objektov in 7.
člena pravilnika o načinu in postopku odda-
je graditve objektov

javni razpis
za izvedbo del polaganja kabla z

optičnimi vlakni na delu slovenskega
telekomunikacijskega križa na relacijah

A. Maribor–Murska Sobota
B. Postojna–Jelšane
C. Postojna–Bukovica
D. Kozina–Dekani
E. Velenje–Slovenj Gradec

1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Cigaletova 15, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izvedbo del polaganja kabla z optičnimi
vlakni na relacijah:

A. Maribor–Murska Sobota
B. Postojna–Jelšane
C. Postojna–Bukovica
D. Kozina–Dekani
E. Velenje–Slovenj Gradec
3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in

razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo v
investicijskem sektorju podjetja Telekom
Slovenije, p.o., Cigaletova 15, Ljubljana,
soba 311/III proti predložitvi dokazila o pla-
čilu 40.000 SIT na žiro račun podjetja št.
50100-601-35407. Natančnejše informacije
v zvezi z razpisno dokumentacijo dobijo
ponudniki pri Milanu Radinu, dipl. inž., v
sobi 311/III ali po telefonu 061/304-615 od
28. 8. 1996 do vključno 6. 9. 1996, vsak dan
od 11. do 13. ure.

4. Vrednost del
Ocenjena vrednost del znaša:
A. Maribor–Murska Sobota – 200 mio

SIT,
B. Postojna–Jelšane – 120 mio SIT,
C. Postojna–Bukovica – 170 mio SIT,
D. Kozina–Dekani – 50 mio SIT,
E. Velenje–Slovenj Gradec – 60 mio SIT.
5. Lokacije objektov:
A. Maribor–Murska Sobota,
B. Postojna–Jelšane,
C. Postojna–Bukovica,
D. Kozina–Dekani,
E. Velenje–Slovenj Gradec.
6. Pričetek in dokončanje del
Predvideni roki pričetkov del so jesen/zi-

ma 1996.
Predvideni roki dokončanja del so:
A. 60 dni od datuma pričetka del,
B. 45 dni od datuma pričetka del,
C. 60 dni od datuma pričetka del,
D. 45 dni od datuma pričetka del,
E. 45 dni od datuma pričetka del.
7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

jalci del, ki so registrirani za gradnjo tele-
komunikacijskih kabelskih omrežij in imajo
dovoljenje za delo, imajo ustrezne strokov-
ne kadre in opremo za polaganje in spajanje
kablov z optičnimi vlakni ter izkušnje pri
polaganju medkrajevnih in magistralnih ka-
belskih omrežij.

Posamezni ponudniki se lahko prijavijo
za opravljanje razpisanih del polaganja kab-
la za vse relacije ali pa samo za posamezno
relacijo iz tega razpisa.

Ponudniki, ki se bodo prijavili za izvaja-
nje razpisanih del za več relacij, lahko splo-
šno dokumentacijo predložijo samo pri eni
ponudbi.

Ponudbe morajo vsebovati elemente,
smiselne pravilniku o načinu in postopku
oddaje graditve objektov in navodilom o
pogojih in postopkih za oddajanje del izva-
jalcem (Uradno glasilo Telekom Slovenije,
št. 5/95).

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
investitorja.

9. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo prispeti na naslov: Te-

lekom Slovenije, p.o., Cigaletova 15, Ljub-
ljana ali biti oddane neposredno v sobi
810/VIII na istem naslovu, najkasneje do
24. 9. 1996 do 10. ure.

Ponudbe morajo biti predane ločeno za
vsako relacijo posebej.
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Ponudbe morajo biti v enem izvodu in v
zapečateni ovojnici z oznako: “Ne odpiraj –
ponudba za izvedbo del polaganja kabla” s
pripisom ustrezne relacije.

10. Odpiranje ponudb bo dne 24. 9. 1996
v sejni sobi (št. 1107) v XI. nadstropju po-
slovne stavbe podjetja Telekom Slovenije,
Cigaletova 15, Ljubljana, s pričetkom ob
11. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavni-
ki ponudnikov, ki morajo imeti pisna poob-
lastila za zastopanje.

11. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni v roku najkasneje 30
dni po odpiranju ponudb.

Telekom Slovenije, p.o.
Ljubljana

Št. 49/96 Ob-3830

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93), Rudnik Zagorje v
zapiranju, d.o.o., Grajska ulica 2, Zagorje
ob Savi objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za objekt

“Zamenjava primarnega vodovodnega
omrežja znotraj rušnega in vplivnega

območja Rudnika Zagorje v zapiranju”
I. Splošni podatki
1. Investitor: Rudnik Zagorje v zapira-

nju, d.o.o., Grajska cesta 2, Zagorje ob Sa-
vi.

2. Predmet razpisa: zamenjava primar-
nega vodovodnega omrežja znotraj rušnega
in vplivnega območja Rudnika Zagorje v
zapiranju, d.o.o., ki bo obsegala:

a) gradbena dela,
b) montažna del,
c) nabavo vodovodnega materiala.
3. Lokacija: naselje Potoška vas v Za-

gorju.
4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno

ceno
Orientacijska vrednost del znaša skupaj

22,000.000 SIT.
II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik lahko ponudi izvedbo vseh

treh razpisanih del skupaj ter obvezno loče-
no za posamezni del.

2. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur, l. RS, št. 28/93).

3. Da na pride do poznejših nesporazu-
mov, mora vsak ponudnik podati izjavo da
je proučil terenske razmere z obsegom del
in da nima pripomb. Če ima pripombe k
razpisni dokumentaciji jih naj ponudnik na-
piše v posebni prilogi.

4. Ponudba mora biti izdelana po postav-
kah in ločena za posamezne vrste del.

III. Posebni pogoji
1. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil

vsa dela po svoji ponudbi pravilno, solidno
in kvalitetno in to v skladu s tehnično doku-
mentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi, stan-
dardi, tehničnimi navodili in normami in to
v pogodbenem roku, kolikor bo z njim skle-
njena pogodba.

2. Ponudnik jamči investitorju za kako-
vost in solidnost izvedenih del.

IV. Splošni pogoji

Potencialni interesenti lahko dvignejo
dokumentacijo na sedežu razpisovalca proti
plačilu 5.000 SIT (št. ŽR 52720-601-18631
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.), kjer lah-
ko pridobijo tudi vse eventualne potrebne
dodatne informacije (kontaktna oseba je teh.
vodja površinskih del Sandi Grčar, tel.
0601/64-100).

V. Končna določila
Investitor bo pri izbiri najugodnejšega

ponudnika upošteval naslednje kriterije in
merila:

– dokazilo o registraciji,
– predračun,
– fiksnost cen,
– reference in seznam podizvajalcev,
– plačilni pogoji,
– krediti,
– BON 1 in BON 2,
– investitor si pridržuje pravico, da gle-

de na ostale kriterije najcenejše ponudbe ne
izbere kot najugodnejše,

– investitor si pridržuje pravico oddati
delo različnim ponudnikom,

– investitor si pridržuje pravico korigi-
rati obseg del glede na razpisno in projekt-
no dokumentacijo,

– lastna presoja komisije.
Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala

naslednje elemente:
1. firmo oziroma ime ponudnika,
2. dokazilo o registraciji in dovoljenje

za opravljanje dejavnosti,
3. ponudbeno ceno ločeno po vrstah del,

način plačila,
4. rok izdelave v koledarskih dneh,
5. opcija ponudbe,
6. BON 1 in BON 2, ki ne smeta biti

starejša od 30 dni,
7. ponudbi mora biti priložena naslednja

dokumentacija:
– izjava, da je ponudnik proučil terenske

razmere in obseg del,
– akceptni nalog za resnost ponudbe v

višini 10% ponudbenih del,
– navedba morebitnih podizvajalcev.
Naročnik  se  pridržuje  pravico  zmanj-

šati  obseg  razpisanih  del  v  odvisnosti
od  finančnih  možnosti,  pri  čemer  po-
nudniki  nimajo  pravice  do  kakršnekoli
odškodnine.

Naročnik si pridržuje pravico pogajanja
s ponudniki v postopku priprave analize po-
nudb s ciljem racionalnejšega gospodarje-
nja s proračunskimi sredstvi.

Ponudbe morajo biti dostavljene do 15.
dne do 12. ure po objavi v Uradnem listu RS
na naslov: Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob
Savi.

Odpiranje ponudb bo v sejni sobi podjet-
ja na Grajski ulici 2, Zagorje ob Savi, tride-
seti dan ob 12. uri po objavi v Uradnem
listu RS.

Ponudniki bodo o izidu natečaja obveš-
čeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Pisne ponudbe pošljite v zaprti ovojnici
in označene: “Ne odpiraj, ponudba za Rud-
nik Zagorje v zapiranju, d.o.o. (Obnovitev
vodovoda na Levstikovi ul.)”.

Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe lahko ponudniki dobijo na Rudniki
Zagorje v zapiranju, d.o.o., tel. št.
0601/64-100, Grčar Sandi.

Rudniku Zagorje v zapiranju

Ob-3831

Na podlagi 36. člena zakona o gospodar-
skih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93) ter
odloka o pogojih, postopkih in merilih za
dajanje koncesij na področju opravljanja
gospodarske javne službe “dimnikarstvo”
(Ur. vestnik Občine Domžale, št. 11/96) Ob-
čina Domžale, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje

gospodarske javne službe
“dimnikarstvo”

I. Koncedent: Občina Domžale, Ljub-
ljanska 69, Domžale.

II. Predmet koncesije: opravljanje gos-
podarske javne službe “dimnikarstvo”, ki
obsega pregledovanje, nadzorovanje in čiš-
čenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zrač-
nikov.

III. Obseg koncesije:
a) krajevno: koncesija se podeljuje za ob-

močje celotne Občine Domžale,
b) količinsko: storitve koncesije se za-

gotavljajo za ca. 9212 gospodinjstev oziro-
ma 9188 stanovanjskih enot, od tega 6799 v
individualnih hišah in 2389 v večstanovanj-
skih hišah.

IV. Trajanje koncesije: koncesijsko raz-
merje se sklepa za določen čas, za dobo 5
let.

V. Izhodiščna cena: določena v odredbi
o dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih
cen (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 16/94).

VI. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kon-
cesionar:

– da je registriran za opravljanje dimni-
karske dejavnosti;

– da ima obrtno dovoljenje oziroma ugo-
tovitveno odločbo po 4. čl. zakona o gospo-
darskih družbah;

– da zaposluje najmanj eno osebo s stro-
kovno izobrazbo najmanj V. stopnje tehnič-
ne ali druge ustrezne smeri in ima najmanj 3
leta delovnih izkušenj v dimnikarstvu;

– da razpolaga z zadostnim obsegom po-
trebnih delovnih priprav in ustreznimi po-
slovnimi prostori;

– da predloži elaborat o opravljanju de-
javnosti z vidika kadrov, organizacije dela,
strokovne opremljenosti, sposobnosti vode-
nja registra, finančno – operativnega in raz-
vojnega vidika;

– da je strokovno in kadrovsko usposob-
ljen za vzopostavitev in vodenje katastra
kurilnih naprav;

– da poda pisno izjavo, da bo sklenil za-
varovanje proti odgovornosti za škodo, ki
jo z opravljanjem javne službe lahko pov-
zroči tretji osebi, državi ali občini oziroma
položil ustrezno varščino;

– da poda pisno izjavo, da bo v primeru,
da bo izbran, sprejel vse obveznosti iz kon-
cesijskega akta.

VII. Vsebina ponudbe
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz

predhodne točke;
– predlog cene za opravljanje storitev;
– predlog nadomestila, ki ga je kandidat

pripravljen plačevati koncedentu;
– elaborat iz 5. alineje 6. točke tega raz-

pisa;
– reference;
– dokazila o finančni boniteti.
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VIII. Posebna možnost
Več subjektov, ki vsak zase izpolnjuje

pogoje za pridobitev koncesije, lahko na
razpis poda eno – skupno prijavo, v kateri
mora biti opredeljen način delitve dela pri
izvajanju storitev med posameznimi sub-
jekti, bodisi po posameznih delih / območ-
jih, bodisi po vrstah storitev.

V primeru, da bo taka prijava izbrana
kot najprimernejša, bo z vsakim od tako
izbranih subjektov sklenjena posebna kon-
cesijska pogodba, z zavezo vsakega konce-
sionarja, da v primeru začasnega ali trajne-
ga prenehanja dejavnosti enega ali več osta-
lih koncesionarjev ne glede na razlog pre-
nehanja, prevzame njegove oziroma njihove
pravice in obveznosti do koncendenta in
uporabnikov storitev.

IX. Merila za izbor:
– izpolnjevanje pogojev VI. točke;
– cena;
– plačilni pogoji;
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
X. Pismene ponudbe z zahtevanimi do-

kazili morajo biti oddane v zapečateni
ovojnici na naslov: Občina Domžale, Od-
delek za gospodarske javne službe, Ljub-
ljanska 89, Domžale s pripisom: “Ne odpi-
raj – ponudba” in “koncesija – dimnikar-
stvo”.

Pri izbiri koncesionarja bodo upošteva-
ne le pravilno opremljene in popolne po-
nudbe, ki bodo na naslov koncendenta pris-
pele do vključno 20 dne po objavi razpisa v
Uradnem listu RS.

Javno odpiranje ponudb bo naslednji dan
po zaključnem zbiranju ponudb ob 15. uri v
konferenčni sobi Občine Domžale, Ljubljan-
ska 69. Kolikor je ta dan dela prost dan, bo
odpiranje prvi naslednji delovni dan ob isti
uri.

O izbiri koncesionarja bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpira-
nju ponudb.

Izbranemu koncesionarju bo izdana od-
ločba in na njeni podlagi po pravnomočno-
sti sklenjena koncesijska pogodba.

Občina Domžale
Oddelek za gospodarske javne službe

Ob-3832

Mestna občina Koper, Urad za splošne
zadeve, objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo vzdrževalnih in drugih del za

odpravo pomanjkljivosti na javnih
zakloniščih MO Koper

1. Naročnik: Mestna občina Koper, Urad
za splošne zadeve, Koper, Verdijeva 10.

2. Predmet javnega razpisa so vzdrže-
valna in druga dela v skladu z zapisniki o
pregledih in ugotovljenih pomanjkljivostih,
v petih javnih zakloniščih MO Koper.

3. Predvideni rok pričetka del  je okto-
ber 1996.

Predvideni rok dokončanja del je decem-
ber 1996.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference ponudnikov,
– kompletnost ponudbe,
– cena,
– rok za dokončanje del,

– strokovna korektnost ponudbe,
– izkušnje s tovrstnimi deli.
5. Ponudba mora vsebovati naslednje

elemente:
– firma oziroma ime ponudnika,
– dokazila o registraciji,
– naslov ponudbe,
– cena,
– naziv in ime vodje del (skupine) ter

spisek izvajalcev,
– opis del,
– časovna dinamika del,
– seznam referenc ponudnika in izvajal-

cev,
– način zavarovanja izpolnitve obvezno-

sti.
6. Zapisnike o pregledih z ugotovljenimi

pomanjkljivostmi ter dodatne informacije
zainteresirani dobijo na sedežu Mestne ob-
čine Koper, Verdijeva 10, Koper, tel.
066/446-213, 446-224.

6. Naročnik si pridržuje pravico možno-
sti pogajanja s ponudniki v postopku pripra-
ve analize ponudb s ciljem racionalnejšega
gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.

7. Rok za oddajo ponudb je štirinajst dni
po objavi v Uradnih objavah.

Ponudbe oddane po pošti veljajo za pra-
vočasne, če prispejo k naročniku do zadnje-
ga dne roka iz prvega odstavka.

Ponudniki pošljejo ponudbo na Mestno
občino Koper, Urad za splošne zadeve, Ko-
per, Verdijeva 10. Ponudbe naj bodo v zapr-
ti kuverti z oznako “Ne odpiraj, ponudba na
javni razpis MO Koper – Vzdrževanje in
sanacija javnih zaklonišč” z navedbo naslo-
va ponudnika.

8. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obveščeni.

9. O izbiri izvajalca bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 8 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Mestna občina Koper

Ob-3833

Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objav-
lja Pokrajinski muzej Ptuj

javni razpis
za zbiranje ponudb za sanacijo stropne

konstrukcije na Ptujskem gradu
1. Investitor: Pokrajinski muzej Ptuj,

Muzejski trg 1, Ptuj.
2. Predmet razpisa:
– sanacija stropov na podstrešju ptujske-

ga gradu,
– predhodna preventivna selitev tekstil-

ne restavratorske delavnice v nove prostore,
– sanacija oken na ptujskem gradu.
3. Orientacijska vrednost: ca. 10,000.000

SIT.
4. Predviden pričetek del: 7. 10. 1996.
5. Predviden zaključek del: 1. 12. 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– plačilni pogoji,
– cena,
– rok izvedbe,
– reference,
– garancijski rok.
7. Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji,

– odločbo za opravljanje dejavnosti,
– ovrednoteno ponudbo po postavkah,
– fiksnost cen,
– plačilne pogoje,
– rok izvedbe,
– reference.
8. Investitor si pridržuje pravico, da skle-

pa pogodbo le v okviru razpoložljivih sred-
stev.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na upravi Pokrajinskega muze-
ja Ptuj, Muzejski trg 1, 2250 Ptuj, kjer je
možen tudi vpogled v projektno dokumen-
tacijo.

10. Vsa dodatna pojasnila daje podjetje
TMD invest, d.o.o., Anica Drevenšek, tel
062/777-441.

11. Ponudbe je potrebno poslati na na-
slov: Pokrajinski muzej Ptuj, Muzejski trg
1, Ptuj ali jih dostaviti v upravo muzeja na
isti naslov.

12. Ponudbe je potrebno oddati najka-
sneje do ponedeljka 17. 9. 1996.

13. Javno odpiranje ponudb bo v pone-
deljek 23. 9. 1996 v prostorih uprave Pokra-
jinskega muzeja Ptuj, Muzejski trg 1.

14. Prisotni predstavniki ponudnikov
morajo komisiji za odpiranje ponudb pred-
ložiti pisna pooblastila.

15. V primeru, da se bo na javni razpis
prijavil le en ponudnik, bo investitor sklenil
pogodbo z le-tem.

Ponudniki bodo o izbiri izvajalca del ob-
veščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb.

Pokrajinski muzej Ptuj

Ob-3834

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Ministrstvo za pravosodje Ljubljana, Župan-
čičeva 3,

ponovni javni razpis
za oddajo vzdrževalnih del na objektih

pravosodja
1. Predmet razpisa je oddaja vzdrževal-

nih del – obnova kotlovnice na Okrajnem
sodišču Lendava.

Predvidena vrednost del znaša 5,000.000
SIT.

Pričetek del takoj po veljavnosti pogod-
be, dokončanje do kurilne sezone.

2. Delo se bo moralo izvajati, tako da ne
bo moteno delo sodišča.

3. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa. Opo-
zarjamo na popolnost zahtevane dokumen-
tacije.

4. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih
kuvertah z oznako ponudnika navedbo pred-
meta razpisa in opozorilom: “Ne odpiraj –
javni razpis”, je 4. 9. 1996 do 10.45. Ponud-
be oddajte v vložišču na Župančičevi 3,
Ljubljana.

5. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
4. 9. 1996 ob 11. uri v sejni sobi objekta
Župančičeva 3, I. nadstropje.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so predvsem:

– kvaliteta del;
– konkurenčnost ponudbe;
– reference;
– roki izvedbe;
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– plačilni pogoji;
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
7. Vse informacije in dokumentacijo, po-

trebno za izdelavo ponudb dobe na Mini-
strstvu za pravosodje, Ljubljana, Županči-
čeva 3/PT pri Weilguny Tadeju, tel.
178-54-25 vsak dan od 8. do 9. ure.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-3835

Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravstvo, Ljubljana, Štefanova 5, kot
(so)investitor, objavlja, skladno z določili
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis

1. Pooblaščeni naročnik: Splošna bolni-
šnica Jesenice.

2. Predmet razpisa: izvedba gradbenih,
obrtniških in inštalacijskih del.

3. Razpisno dokumentacijo je mogoče
dobiti takoj po objavi razpisa, in sicer od 8.
do 12. ure pri Dominvest Jesenice, C. pod
gozdom 8, Jesenice – Noč Zdravko, proti
nepovratnemu plačilu 50.000 SIT.

4. Predmet razpisa je: izvedba gradbe-
nih, obrtniških in instalacijskih del po iz-
vedbenem projektu št.: II./511-1/94 z dne
XII/94 za objekt: nadzidava starega poslop-
ja Splošne bolnišnice Jesenice.

5. Orientacijska vrednost naročila je
okrog 215,000.000 SIT.

6. Predvideni rok pričetka izvajanja na-
ročila je november 1996, dokončanja pa no-
vember 1997.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be oziroma ponudnika oziroma pogoji po-
nudbe so:

a) Merila:
– cena in plačilni pogoji, možnost od-

loženega plačila oziroma kreditiranja,
– kvaliteta,
– roki izvedbe (dokončanja),
– garancijski pogoji,
– reference,
– druge posebne ugodnosti oziroma

prednosti ponudnika pred konkurenco,
– druga merila, opredeljena v razpisni

dokumentaciji.
b) Pogoji:
– kompletnost ponudbe,
– fiksne cene, brez možnosti sprememb,

se razumejo po načelu funkcionalni ključ v
roke,

– ponudnik mora upoštevati ustre-
zen/možen transport pri izvedbi,

– investitor oziroma naročnik ima pravi-
co uveljaviti vso škodo, ki bi mu nastala
zaradi pogodbene zamude izbranega ponud-
nika,

– ponudnik mora v ponudbi navesti, da z
razpisnimi pogoji vključno s podrobnimi
razpisnimi pogoji iz razpisne dokumentaci-
je v celoti soglaša in bodo vsebovani v po-
godbi, ki jo bo sklenil z investitorjem in
naročnikom,

– v primeru, če je posamezno vprašanje
v razpisni dokumentaciji glede vsebine, po-
stopkov ali rokov urejeno drugače kot s tem
razpisom, se upoštevajo določila tega raz-
pisa,

– ponudba mora vsebovati vse elemente
iz razpisa in iz 12. člena odredbe,

– (stroške priprave ponudb nosijo ponud-
niki sami).

8. Ponudnik mora dostaviti ponudbo v
zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj –
ponudba za nadzidava starega poslopja SB
Jesenice, na naslov: Splošna bolnišnica Je-
senice, Titova 112, Jesenice, in sicer v ro-
ku 30 dni, pri čemer prične rok teči z dne-
vom objave javnega razpisa v Uradnem li-
stu RS.

Ponudnik lahko zahteva podrobnejša po-
jasnila o razpisanem javnem naročilu pisno
v 6 dneh po dvigu razpisne dokumentacije.
Odgovor bo v roku 3 dni posredovan vsem,
ki so dvignili razpisno dokumentacijo.

9. Odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po preteku roka za oddajo ponudb, in sicer
ob 12. uri v sejni sobi Splošne bolnišnice
Jesenice, Titova 112, Jesenice.

10. Ponudbe bo pregledala razpisna ko-
misija. Vsi ponudniki bodo obveščeni o re-
zultatu izbire v roku 10 dni po odpiranju
ponudb.

11. Nepravočasno dostavljena oziroma
nepravilno opremljena ponudba bo kot ne-
veljavna vrnjena pošiljatelju.

Ministrstvo za zdravstvo RS

Ob-3836

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj

javni razis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izvedbo prehodnega hodnika med
internim oddelkom in kirurgijo in za

izvedbo adaptacije prostorov za namen
in potrebe CT diagnostike

I. Naročnik: Splošna bolnišnica dr. Jože-
ta Potrča Ptuj, Potrčeva 23-25, Ptuj.

II. Predmet razpisa:
1. Izvedba prehodnega hodnika med in-

ternim oddelkom in kirurgijo,
2. Adaptacija prostorov za CT diagnosti-

ko,
3. Variantna ponudba in rešitev prehod-

nega hodnika pod 1. točko.
III. Razpisno dokumentacijo (popis del

in PGD-PZI) lahko ponudniki dobijo na se-
dežu naročnika v pravni službi pri g. Voda v
času od 8. do 10. ure, ko je tudi dnevno na
vpogled projektna dokumentacija, s predlo-
žitvijo pooblastila za dvig dokumentacije in
potrdila o plačilu stroškov.

Ponudniki morajo za dvig dokumentaci-
je vplačati stroške v višini 25.000 SIT na
ŽR št. 52400-603-31317 pri Agenciji za pla-
čilni promet Ptuj.

IV. Predmet razpisa so vsa kompletna
gradbena, obrtniška in instalacijska dela.

V. Orientacijska vrednost investicije:
1. Izvedbo prehodnega hodnika

7,362.792 SIT.
2. Adaptacija prostorov CT diagnostike

11,623.283 SIT.
3. Variantna ponudba in rešitev prehod-

nega hodnika, katera mora biti bistveno ce-
nejša oziroma ugodnejša.

Vsa zgoraj navedena dela bo naročnik
oddal enemu izvajalcu v zaključnem obse-
gu po razpisnih pogojih za zbiranje ponudb.

Dela se bodo oddala po sistemu “funkcialni
ključ v roke”.

VI. Predvideni rok pričetka del je 10 dni
po podpisu pogodbe.

Rok za dokončanje del je tri mesece po
podpisu pogodbe.

VII. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– kompleksnost ponudbe glede na razpi-
sne pogoje,

– reference s podobnih objektov,
– garancije za doseganje predlaganih ro-

kov,
– najugodnejša cena, finančni aranžma-

ni, višina popusta na osnovno ceno,
– fiksnost cene – sistem “funkcionalni

ključ v roke”, z možnostjo obračuna del po
izvršeni fazi,

– predstavitev prednosti, za katere po-
nudnik misli, da jih ima pred konkurenco,

– rok izvedbe,
– dolžina garancijskega roka (nad zahte-

vano dobo),
– razdelanost terminskega plana na os-

novi definirane tehnologije,
– predočitev prevzema obveznosti do

kooperantov in imenovanje kooperantov za
razpisani objekt.

IX. Vsebina ponudbe mora biti v skladu
z določili 12. člena v glavi definirane odred-
be. Ponudbo mora ponudnik dopolniti še z
naslednjo dokumentacijo:

– izjavo, da so proučene terenske prilike
na mestu gradnje in vkalkulirane v ceno
kakor tudi stroški za ureditev deponije ter
varovanje gradbišča,

– izjavo o uporabi energije, vode, ipd.,
– izjavo, da bo izvajalec zavaroval ce-

lotno gradnjo tako, da zavarovanje zajema
škodo proti tretji osebi,

– izjavo izvajalca o proučitvi projektne
dokumentacije z morebitnimi pripombami,

– izdelava PID po potrebi,
– s strani Agencije za plačilni promet

potrjen BON 1 in BON 2, ki ne smejo biti
starejši od 30 dni pred zaključkom razpi-
snega roka.

Vsak ponudnik lahko postavi naročniku
glede razpisnih pogojev pisna vprašanja v
roku 10 dni po objavi razpisa. Rok za pisni
odgovor je nadaljnjih 10 dni.

X. Rok za oddajo ponudb je 30 dni od
objave. Odpiranje ponudb bo 35. dan po
objavi, če je ta dan sobota, nedelja ali praz-
nik, pa prvi delovni dan po tem roku na
upravi Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča
Ptuj, Potrčeva 23-25, Ptuj ob 12. uri.

Kompletno  ponudbo  morajo  ponudni-
ki  poslati  v  zapečatenem  ovitku  z
oznako “Ne odpiraj – za razpisno komisijo
– ponudba”.

Ponudbe morajo poslati priporočeno po
pošti ali osebno proti potrdilu. S kuverte
mora biti razvidna firma in sedež ponudni-
ka. Nepravilno opremljene ponudbe in tudi
prepozno oddane ponudbe bo komisija za-
vrnila v postopku odpiranja ponudb.

XI. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
navzoči pri odpiranju ponudb, morajo pred-
ložiti pooblastilo za zastopanje.

XII. Ponudniki bodo o rezultatih javne-
ga razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh
od dneva odpiranja ponudb.

Splošna bolnišnica
dr. Jožeta Potrča Ptuj
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Št. 352-1/96-300 Ob-3837

Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravstvo, Ljubljana, Štefanova 5, kot
(so)investitor, objavlja, skladno z določili
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis

1. Pooblaščeni naročnik: Splošna bolni-
šnica Celje, Celje, Oblakova 5.

2. Predmet razpisa: nakup, dobava, mon-
taža oziroma vgraditev nemedicinske in me-
dicinske opreme.

3. Razpisno dokumentacijo je mogoče
dobiti 7 dni po objavi razpisa in sicer v
uradnih urah od 8. do 12. ure v mali sejni
sobi Ministrstva za zdravstvo, Ljubljana,
Štefanova 5/I, pri dežurni osebi, proti nepo-
vratnemu plačilu 80.000 SIT vnaprej, na ži-
ro račun SB Celje, št. 50700-603-31871,
kar se dokaže s kopijo virmanskega naloga.

4. Predmet razpisa je: nakup, dobava,
montaža oziroma vgraditev nemedicinske
in medicinske opreme, kot je razvidno iz
elaborata oziroma seznama in opisov opre-
me z oznako: “Splošna bolnišnica Celje
COB, CIM in Urgentni laboratorij - avgust
1996”, za objekt: operacijski blok in cen-
tralna enota za intenzivno medicino pri
Splošni bolnišnici Celje.

5. Orientacijska vrednost naročila je
okrog 850,000.000 SIT.

6. Predvideni rok pričetka izvajanja na-
ročila je: začetek novembra 1996, dokonča-
nja pa: po ponudbi, vendar največ 5 mese-
cev.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be oziroma ponudnika oziroma pogoji po-
nudbe so:

a) Merila:
– cena in plačilni pogoji, možnost kredi-

tiranja,
– kvaliteta in funkcionalnost,
– roki dobav, montaže oziroma vgradnje

(dokončanja),
– garancijski pogoji,
– pogoji (možnosti) vzdrževanja in do-

bave rezervnih delov z odzivnimi roki,
– šolanje ustreznih kadrov,
– reference,
– druge posebne ugodnosti oziroma

prednosti ponudnika,
– druga merila, opredeljena v razpisni

dokumentaciji.
b) Pogoji:
– kompletnost ponudbe,
– fiksne cene, brez možnosti sprememb,

se razumejo po načelu funkcionalni ključ v
roke, vključno z namestitvijo in morebitni-
mi potrebnimi drobnimi dopolnili obstoječe
opreme, ki je z razpisno opremo smiselno
povezana,

– obveznost ponudnika, da na svoje
stroške zaščiti oziroma zavaruje razpisano
opremo pred vremenskimi, termičnimi,
transportnimi in vsakovrstnimi drugimi vpli-
vi in poškodbami do zapisniško potrjene
primo-predaje pooblaščenemu naročniku,

– sestavni del ponudbe so vsi potrebni
načrti za izvedbo montaže oziroma vgradi-
tev in uporabo razpisne opreme,

– ponudnik mora upoštevati ustrezen /
možen transport v zgradbi,

– investitor oziroma naročnik ima pravi-
co uveljaviti vso škodo, ki bi mu nastala
zaradi pogodbene zamude izbranega ponud-
nika,

– ponudnik mora v ponudbi navesti, da z
razpisnimi pogoji, vključno s podrobnimi
razpisnimi pogoji iz razpisne dokumentaci-
je v celoti soglaša in bodo vsebovani v po-
godbi, ki jo bo sklenil z investitorjem oziro-
ma naročnikom; enako izjavo morajo podati
tudi glavni podizvajalci,

– v primeru, če je posamezno vprašanje
v razpisni dokumentaciji glede vsebine, po-
stopkov ali rokov urejeno drugače kot s tem
razpisom, se upoštevajo določila tega razpi-
sa,

– ponudba mora vsebovati vse elemente
iz razpisa in iz 12. člena odredbe,

– ponudnik sme, če je smiselno, predlo-
žiti tudi variantno ponudbo, vendar v takem
primeru v ločeni ovojnici in z vsemi ele-
menti ponudbe v celoti,

– stroške priprave ponudb nosijo ponud-
niki sami.

8. Ponudnik mora dostaviti ponudbo v
zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj -
ponudba za SB Celje“ vsak delovnik med 8.
in 12. uro, na naslov: Ministrstvo za
zdravstvo, Ljubljana, Štefanova 5 in sicer v
roku 35 dni, pri čemer prične rok teči z
dnevom objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS. Na ovojnici mora biti naveden po-
šiljatelj.

Ponudnik lahko pri pooblaščenemu na-
ročniku zahteva podrobnejša pojasnila o raz-
pisanem javnem naročilu samo pisno 5 dni
po preteku roka za dvig razpisne dokumen-
tacije. Odgovor bo v roku 5 dni posredovan
vsem, ki so dvignili razpisno dokumentaci-
jo.

9. Odpiranje ponudb bo 2. delovni dan
po preteku roka za oddajo ponudb in sicer
ob 10. uri, v veliki sejni sobi v pritličju Mi-
nistrstva za zdravstvo, Ljubljana, Štefanova
5.

10. Ponudbe bo pregledala razpisna ko-
misija. Vsi ponudniki bodo obveščeni o re-
zultatu izbire v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

11. Nepravočasno dostavljena in nepra-
vilno opremljena ponudba bo kot neveljav-
na vrnjena pošiljatelju.

Ministrstvo za zdravstvo RS

Št. 11-15/96 Ob-3838

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) sklad-
no s 7. členom odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 19/94) objavlja Občina Sevnica
skupaj z Zvezo kulturnih organizacij Sevni-
ca (v nadaljevanju ZKO Sevnica)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

izvajanje obnovitvenih in
restavratorskih del na objektu Grad

Sevnica
1. Naročnik del: Občina Sevnica in ZKO

Sevnica.
2. Predmet razpisa: obnova vodovodne

in elektro instalacije s sočasnimi zidarskimi

deli, izdelava in obnova oken in vrat, resta-
vriranje lesenih stropov ter finalizacija tal-
nih in stenskih oblog in urejevanje gozdne-
ga grajskega kompleksa.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
16 mio SIT.

4. Predvideni rok izvajanja del: septem-
ber–november 1996.

5. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na ZKO Sevnica, Kvedrova 25,
Sevnica, od objave v Uradnem listu RS, v
delovnem času od 7. do 12. ure, pri Albertu
Felicijanu (tel. 0608/81-455).

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cene,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– dosedanje reference,
– fiksnost cen,
– popolnost ponudbe,
– možnost kreditiranja,
– garancijski rok in pogoji garancije ter

način zavarovanja izpolnitve obveznosti
oziroma jamstvo,

– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Ponudba naj vsebuje:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– opis dejavnosti firme,
– dokazila o registraciji podjetja,
– bonitetne obrazce (BON 1, BON 2),
– vzorec pogodbe.
8. Pisne ponudbe za javni razpis skladno

z 12. členom odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) morajo po-
nudniki dostaviti 17. dan z dnem objave v
Uradnem listu RS, do 12. ure, na ZKO Sev-
nica, Kvedrova 25, Sevnica.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oz-
nako “Ne odpiraj – Ponudba za obnovitvena
in restavratorska dela na objektu Grad Sev-
nica” z navedbo ponudnika.

9. Javno  odpiranje  ponudb  bo  isti
delovni dan oddaje ponudb ob 12.30, v
sejni sobi Občine Sevnica, Glavni trg 19a,
Sevnica.

10. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom sklene pogodbo le za
določena razpisana dela, ali glede na višino
ponudb dela oddaja ločeno.

11. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 15 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Občina Sevnica
ZKO Sevnica

Ob-3843

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti,
Ul. heroja Staneta 1, Maribor, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za investicijsko

vzdrževalna dela na objektih javnih
zavodov kulture v Občini Maribor
1. Naročnik: Občina Maribor, Oddelek

za družbene dejavnosti.
2. Predmet razpisa: Kulturno umetniško

društvo Kobanci (menjava strešne kritine).
3. Orientacijska vrednost: 2,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: oktober 1996.
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5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– strokovnost,
– reference,
– ponujena cena,
– plačilni pogoji.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Občine Maribor, Ul. heroja Sta-
neta 1, soba 320A/III, kjer je na ogled tudi
projektna dokumentacija.

Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-
macije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Ferdu Jehart, tel. 062/227-771.

Pri dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu pristoj-
bine v višini 0,5‰ od orientacijske vredno-
sti del na žiro račun št. 51800-630-25505,
sklic na št. 00 04-444 z namenom nakazila
“Pristojbina za javni razpis za javne zavode
kulture” (KUD Kobanci). S plačilom pri-
stojbine se zagotavlja kritje materialnih
stroškov, nastalih iz naslova javnega razpi-
sa. Pristojbine ne vračamo.

7. Pisne ponudbe je potrebno oddati
10. dan od objave v Uradnem listu RS do
12. ure na naslov: Občina Maribor, Oddelek
za družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta
1, Maribor, soba 320A/III.

8. Javno odpiranje ponudb bo tretji dan
po oddaji ponudb v prostorih Občine Mari-
bor, Ul. heroja Staneta 1, v kletni sejni sobi.

Naročnik si pridržuje pravico, da ob mo-
rebitnem pomanjkanju sredstev z izbranim
ponudnikom ne sklene pogodbe.

Občina Maribor
Oddelek za družbene dejavnosti

Ob-3845A

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo: Površin za zgraditev ob-

jektov za spremljajoče dejavnosti ob av-
tocesti, na odseku: Celje - Arja vas, za vse
dejavnosti kot celoto ali samo za bencin-
ski servis oziroma za vse druge dejavno-
sti in storitve kot celoto, na lokacijah:

a) Lopata - sever
b) Lopata - jug
Orientacijska vrednost povračila za os-

krbni center za leto 1996 je ocenjena na
najmanj 22,464.000 SIT/letno.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 29. 8. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Janez Preskar, dipl.
inž. (tel. 061/13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 8. 10. 1996 do 11.30 v vložišče
DARS, d.d., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: upo-
rabo površin ob AC - Oskrbni center Lo-
pata.

Javno odpiranje ponudb bo 8. 10. 1996
ob 12. uri v prostorih investitorja, Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajal-
ca.

Ob-3845B

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo: Površin za zgraditev objek-

tov za spremljajoče dejavnosti ob hitri
cesti, na odseku: Selo - Šempeter, za vse
dejavnosti kot celoto ali samo za bencin-
ski servis oziroma za vse druge dejavno-
sti in storitve kot celoto, na lokacijah:

a) Vogrsko - sever
b) Vogrsko - jug
Orientacijska vrednost povračila za os-

krbno postajo za leto 1996 je ocenjena na
najmanj 17,280.000 SIT/letno.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 29. 8. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Janez Preskar, dipl.
inž. (tel. 061/13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 8. 10. 1996 do 10.30 v vložišče
DARS, d.d., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: upo-
rabo površin ob AC - oskrbna postaja
Vogrsko.

Javno odpiranje ponudb bo 8. 10. 1996
ob 11. uri v prostorih investitorja, Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajal-
ca.

Ob-3845C

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo: Površin za zgraditev objektov
za spremljajoče dejavnosti ob avtocesti,
na odseku Višnja gora-Bič, za bencinski

servis, na lokaciji: Podsmreka
Orientacijska vrednost povračila za

bencinski servis za leto 1996 je ocenjena na
najmanj 5,716.000 SIT/letno.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 29. 8. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Janez Preskar, dipl.
inž. (tel. 061/13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 7. 10. 1996 do 8.30 v vložišče
DARS, d.d., Dunajska 48, soba št. 207/II,

Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: upo-
rabo površin ob AC - bencinski servis
Podsmreka.

Javno odpiranje ponudb bo 7. 10. 1996
ob 9. uri v prostorih investitorja, Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajal-
ca.

Ob-3845Č

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo: Površin za zgraditev objek-

tov za spremljajoče dejavnosti ob avtoce-
sti, na odseku Cogetinci - Radmožanci, za
vse dejavnosti kot celoto ali samo za ben-
cinski servis oziroma za vse druge dejav-
nosti in storitve kot celoto, na lokaciji:

a) Murska Sobota - sever
b) Murska Sobota - jug
Orientacijska vrednost povračila za os-

krbni center za leto 1996 je ocenjena na
najmanj 22,464.000 SIT/letno.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 29. 8. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Janez Preskar, dipl.
inž. (tel. 061/13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 7. 10. 1996 do 9.30 v vložišče
DARS, d.d., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: upo-
rabo površin ob AC - oskrbni center Murska
Sobota.

Javno odpiranje ponudb bo 7. 10. 1996
ob 10. uri v prostorih investitorja, Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajal-
ca.

Ob-3845D

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo: Površin za zgraditev objek-

tov za spremljajoče dejavnosti ob avtoce-
sti, na odseku Divača - Dane, za bencinski
servis, na lokaciji:

a) Povir - sever
b) Povir - jug
Orientacijska vrednost povračila za

bencinski servis za leto 1996 je ocenjena na
najmanj 11,432.000 SIT/letno.
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Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 29. 8. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Janez Preskar, dipl.
inž. (tel. 061/13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 7. 10. 1996 do 10.30 v vložišče
DARS, d.d., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: upo-
rabo  površin  ob  AC  -  bencinski  servis
Povir.

Javno odpiranje ponudb bo 7. 10. 1996
ob 11. uri v prostorih investitorja, Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe  in  strokovna  usposobljenost  izva-
jalca.

Ob-3845E

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo: Površin za zgraditev objek-

tov za spremljajoče dejavnosti ob avtoce-
sti, na odseku: Cogetinci - Radmožanci,
za vse dejavnosti kot celoto ali samo za
bencinski servis oziroma za vse druge de-
javnosti in storitve kot celoto, na lokaci-
jah:

a) Slovenske Gorice - sever
b) Slovenske Gorice - jug
Orientacijska vrednost povračila za os-

krbno postajo za leto 1996 je ocenjena na
najmanj 17,280.000 SIT/letno.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 29. 8. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Janez Preskar, dipl.
inž. (tel. 061/13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 7. 10. 1996 do 11.30 v vložišče
DARS, d.d., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: upo-
rabo površin ob AC - oskrbna postaja Slov-
enske Gorice.

Javno odpiranje ponudb bo 7. 10. 1996
ob 12. uri v prostorih investitorja, Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe  in  strokovna  usposobljenost  izva-
jalca.

Ob-3845F

Na  podlagi  nalog  iz  3.  člena  zakona
o  družbi  za  avtoceste  v  Republiki
Sloveniji  (Ur.  l.  RS,  št.  57/93)  in  v
skladu s programom izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta
1999, Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji, d.d., (v nadaljevanju DARS, d.d.)
objavlja

javni razpis
za oddajo: Površin za zgraditev objek-

tov za spremljajoče dejavnosti ob avtoce-
sti, na odseku: Dane - Fernetiči, za vse
dejavnosti kot celoto ali samo za bencin-
ski servis oziroma za vse druge dejavno-
sti in storitve kot celoto, na lokacijah:

a) Fernetiči - sever
b) Fernetiči - jug (brez bencinskega

servisa)
Orientacijska vrednost povračila za os-

krbni center (brez bencinskega servisa Fer-
netiči – jug) za leto 1996 je ocenjena na
najmanj 16,748.000 SIT/letno.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 29. 8. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Janez Preskar, dipl.
inž. (tel. 061/13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 8. 10. 1996 do 8.30 v vložišče
DARS, d.d., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: upo-
rabo površin ob AC - oskrbni center Ferne-
tiči.

Javno odpiranje ponudb bo 8. 10. 1996
ob 9. uri v prostorih investitorja, Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajal-
ca.

Ob-3845G

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo: Površin za zgraditev objek-

tov za spremljajoče dejavnosti ob avtoce-
sti, na odseku: Blagovica - Šentjakob, za
vse dejavnosti kot celoto ali samo za ben-
cinski servis oziroma za vse druge dejav-
nosti in storitve kot celoto, na lokacijah:

a) Lukovica - sever
b) Lukovica - jug
Orientacijska vrednost povračila za os-

krbno postajo za leto 1996 je ocenjena na
najmanj 17,280.000 SIT/letno.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 29. 8. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Janez Preskar, dipl.
inž. (tel. 061/13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 8. 10. 1996 do 9.30 v vložišče
DARS, d.d., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: upo-
rabo površin ob AC - oskrbna postaja Luko-
vica.

Javno odpiranje ponudb bo 8. 10. 1996
ob 10. uri v prostorih investitorja, Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro

najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe  in  strokovna  usposobljenost  izva-
jalca.

Ob-3845H

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo: Površin za zgraditev objektov
za spremljajoče dejavnosti ob avtocesti,
na odseku: Malence - Višnja Gora, za
bencinski servis, na lokaciji Grosuplje

Orientacijska vrednost povračila za
bencinski servis za leto 1996 je ocenjena na
najmanj 5,716.000 SIT/letno.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 29. 8. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Janez Preskar, dipl.
inž. (tel. 061/13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 9. 10. 1996 do 8.30 v vložišče
DARS, d.d., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: upo-
rabo površin ob AC - bencinski servis Gro-
suplje.

Javno odpiranje ponudb bo 9. 10. 1996
ob 9. uri v prostorih investitorja, Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajal-
ca.

Ob-3845I

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo: Površin za zgraditev objek-

tov za spremljajoče dejavnosti ob avtoce-
sti, na odseku: Pesnica - Slivnica, za vse
dejavnosti kot celoto ali samo za bencin-
ski servis, oziroma za vse druge dejavno-
sti in storitve kot celoto, na lokacijah:

a) Maribor - Rogoza - sever
b) Maribor - Rogoza - jug
Orientacijska vrednost povračila za os-

krbni center za leto 1996 je ocenjena na
najmanj 22,464.000 SIT/letno.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 29. 8. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Janez Preskar, dipl.
inž. (tel. 061/13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 9. 10. 1996 do 9.30 v vložišče
DARS, d.d., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: upo-
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rabo površin ob AC - oskrbni center Mari-
bor - Rogoza.

Javno odpiranje ponudb bo 9. 10. 1996
ob 10. uri v prostorih investitorja, Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Ob-3845J

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo: Površin za zgraditev objek-

tov za spremljajoče dejavnosti ob zahod-
ni ljubljanski obvoznici za bencinski ser-
vis, na lokaciji

a) Brdo - sever
b) Brdo - jug
Orientacijska vrednost povračila za

bencinski servis za leto 1996 je ocenjena na
najmanj 11,432.000 SIT/letno.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 29. 8. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Janez Preskar, dipl.
inž. (tel. 061/13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 9. 10. 1996 do 10.30 v vložišče
DARS, d.d., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: upo-
rabo površin ob zahodni ljubljanski ob-
voznici - bencinski servis Brdo.

Javno odpiranje ponudb bo 9. 10. 1996
ob 11. uri v prostorih investitorja, Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Ob-3845K

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo: površin za zgraditev objek-

tov za spremljajoče dejavnosti ob hitri
cesti, na odseku Razdrto - Vipava, za ben-
cinski servis, na lokaciji:

a) Vipava - sever
b) Vipava - jug
Orientacijska vrednost povračila za

bencinski servis za leto 1996 je ocenjena na
najmanj 11,432.000 SIT/letno.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 29. 8. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Janez Preskar, dipl.
inž. (tel. 061/13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 9. 10. 1996 do 11.30 v vložišče
DARS, d.d., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: upo-
rabo površin ob avtocesti - bencinski servis
Vipava.

Javno odpiranje ponudb bo 9. 10. 1996
ob 12. uri v prostorih investitorja, Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Ob-3845L

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo: Površin za zgraditev objek-

tov za spremljajoče dejavnosti ob avtoce-
sti, na odseku Kozina - Klanec, za vse
dejavnosti kot celoto ali samo za bencin-
ski servis, oziroma za vse druge dejavno-
sti in storitve kot celoto, na lokacijah:

a) Kozina - sever
b) Kozina - jug
Orientacijska vrednost povračila za os-

krbno postajo za leto 1996 je ocenjena na
najmanj 17,280.000 SIT/letno.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 29. 8. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Janez Preskar, dipl.
inž. (tel. 061/13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 9. 10. 1996 do 12.30 v vložišče
DARS, d.d., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: upo-
rabo površin ob avtocesti - oskrbna postaja
Kozina.

Javno odpiranje ponudb bo 9. 10. 1996
ob 13. uri v prostorih investitorja, Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

DARS, d.d.

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Ob-3842

V sklicu 7. skupščine Elan, d.d., Begu-
nje, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
42-43 z dne 2. VIII. 1996, Ob-3554, se be-
sedilo dopolni;

v primeru, da se ob prvem sklicu ne do-
seže sklepčnosti, bo ponovno zasedanje
skupščine družbe dne 14. 9. 1996 ob 14. uri,
na istem kraju in pod enakimi pogoji. Na
ponovnem zasedanju bo skupščina družbe
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Elan, d.d.
Uprava

Ob-3809

Na podlagi točke 10.1. statuta družbe
Hotel Slavija, d.d., Maribor, Vita Kraigher-
ja 3, začasna uprava sklicuje

1. redno skupščino
družbe Hotel Slavija, d.d., Maribor,
ki bo 27. 9. 1996 ob 12. uri, v Slovenski

sobi Hotela Slavija, Vita Kraigherja 3, Ma-
ribor.

Vabimo delničarje, njihove pooblaščen-
ce ali zastopnike, da se skupščine udeležijo.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev in imenovanje organov

skupščine.
3. Sprejem dnevnega reda.
4. Obravnava sprememb statuta delniške

družbe in sprejem.
5. Poročilo začasne uprave o poteku last-

ninskega preoblikovanja.
6. Obravnava in sprejem sklepa o ime-

novanju revizijske družbe.
7. Obravnava poročila revizijske druž-

be.
8. Razrešitev članov začasnega nadzor-

nega sveta ter obravnava in izvolitev kandi-
datov za člane nadzornega sveta.

9. Določitev nagrad za člane nadzornega
sveta.

10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlog sklepov
Predlogi začasne uprave in začasnega

nadzornega sveta:
K 1. točki: ugotovi se, da je na skupščini

navzočih ? % vseh glasovalnih delnic druž-
be, zato je sklepčnost podana.

K 2. točki: izvoli se predsednik skupšči-
ne, dva preštevalca glasov in zapisnikar, po
predlogu sklicatelja.

Za notarja se imenuje notar po predlogu
sklicatelja.

K 3. točki: sprejme se predlagani dnevni
red.

K 4. točki: sprejmejo se predlagane spre-
membe statuta delniške družbe.

K 5. točki: poročilo začasne uprave o
poteku lastninskega preoblikovanja se vza-
me na znanje.

K 6. točki: za revizorja družbe se imenu-
je revizijska družba po predlogu začasnega
nadzornega sveta.

K 7. točki: sprejme se poročilo revizij-
ske družbe Avditor Ptuj.

K 8. točki: skupščina razreši člane zača-
snega nadzornega sveta.

Skupščina imenuje člane nadzornega
sveta po predlogu.

K 9. točki: skupščina določi višino na-
grad članom nadzornega sveta v predlagani
višini začasne uprave.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda, je delničarjem
na vpogled na upravi družbe Hotel Slavija,
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d.d., Maribor, Vita Kraigherja 3, vsak de-
lovni dan od 8. do 12. ure, v tajništvu druž-
be.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in oddani v 7
dneh po objavi tega sklica, v tajništvu upra-
ve Hotel Slavija, Maribor.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki, predsed-
nik in namestnik sveta delavcev. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci najkasneje 5
dni pred zasedanjem skupščine prijavijo
svojo udeležbo za skupščino oziroma dosta-
vijo pooblastila v tajništvu družbe, zaradi
priprave glasovnic in priprave prostora za
skupščino.

Člani začasne uprave in začasnega nad-
zornega sveta se lahko udeležijo skupščine
tudi, če niso delničarji.

Glasovanje
Glasovalno pravico uresničujejo vse na-

vadne imenske delnice (A, B, F).
V vseh točkah dnevnega reda je glasova-

nje javno z glasovnicami, ki jih udeleženci
prejmejo ob vstopu na skupščino, kjer se vpi-
šejo tudi v poseben seznam udeležencev.

Pooblastila morajo biti pisna.
Prostor, kjer bo zasedanje skupščine, bo

odprt eno uro pred predvidenim začetkom
skupščine, da se bo ugotovila navzočnost in
razdelile glasovnice.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne v istem prosto-
ru ob 13. uri, ne glede na število delnic
prisotnih delničarjev.

Hotel Slavija, d.d., Maribor
Začasna uprava

Št. 70/96 Ob-3827

Na podlagi 29. člena statuta delniške
družbe sklicujem

4. skupščino
CATV – Kabelsko prenosni sistemi,
ki bo dne 16. 9. 1996 ob 17. uri, v pro-

storih sejne dvorane Mestne občine Murska
Sobota, Kardoševa 2, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev nje-
nih organov.

Predlog sklepa: izvolijo se organi
skupščine in imenujeta zapisnikar in notar
po predlogu sklicatelja.

2. Letno poročilo o poslovanju delniške
družbe v letu 1995.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo o poslovanju delniške družbe
v letu 1995.

3. Predlog delitve čistega dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

delitev čistega dobička.
4. Poslovna politika družbe za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

poslovna politika družbe za leto 1996.
5. Cena vzdrževanja v CATV, d.d., Mur-

ska Sobota.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

cena vzdrževanja sistema.
6. Pobude delničarjev.
Na skupščini se odloča o predlaganih skle-

pih po posameznih točkah dnevnega reda.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
v pisni obliki, obrazložen in vložen v roku 7
dni po objavi tega sklica.

Pravico sodelovanja in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki so na dan 1. 9.
1996 vpisani v delniško knjigo.

Prijava udeležbe
Prosimo, da zaradi lažje izvedbe skupšči-

ne delničarji predhodno prijavijo svojo ude-
ležbo v času od sklica do 16. 9. 1996 na
sedežu družbe, Murska Sobota, Štefana Ko-
vača 13. Ob prijavi bodo delničarji prejeli
potrdilo o udeležbi in glasovnico.

Navodilo za glasovanje: o 1. točki se
glasuje javno, o 2., 3., 4., 5. točki pa z
glasovnicami.

Glasuje se na naslednje načine:
1. z osebno udeležbo,
2. s pooblastilom.
Pooblastilo mora biti pisno in mora vse-

bovati splošne podatke (ime in priimek, na-
slov) pooblastitelja in pooblaščenca ter pod-
pis pooblastitelja. Pooblastilo je potrebno
predložiti že ob prijavi udeležbe na skupšči-
no.

Gradivo je na vpogled na sedežu družbe
v Murski Soboti, Štefana Kovača 13, v času
od 16. 8. 1996 do 16. 9. 1996 od 12. do 14.
ure.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje istega dne, to je 16. 9. 1996 ob
18. uri. Skupščina bo takrat veljavno odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

CATV – Kabelsko prenosni sistemi
Murska Sobota, d.d.

Direktor

Razne objave

Št. 15/96 Ob-3844

Agencija občine Zagorje ob Savi za raz-
voj, d.o.o., na podlagi sklepa nadzornega
sveta z dne 5. 4. 1996 razpisuje

prodajo nepremičnine
z zbiranjem ponudb

1. Predmet prodaje je:
– poslovni prostor v velikosti 39,22 m2 z

vsemi funkcionalnimi priključki, ki se na-
hajajo v prvem nadstropju objekta Cesta
zmage 16a, Zagorje ob Savi, stoječem na
parc. št. 1892/5 – poslovni objekt v izmeri
263 m2, vpisan v z.k. vložku št. E-7 k.o.
Zagorje mesto, sami poslovni prostori pa
pod B-7,

– notranja oprema poslovnega prostora
(pohištvo).

2. Skupna izhodiščna cena poslovnega
prostora in opreme je 6,160.907 SIT.

3. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki morajo predložiti:

– pravne osebe: izpisek iz registra, iz ka-
terega je razvidno, da imajo sedež v Repub-
liki Sloveniji in ustrezno overjeno poobla-
stilo za vložitev pisne ponudbe, če ponudbo
vlaga pooblaščenec,

– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije.

4. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala komisija, imenovana s strani
Agencije občine Zagorje ob Savi za razvoj,
d.o.o.

O prodaji nepremičnin najugodnejšemu
ponudniku odloča nadzorni svet agencije na
predlog komisije.

5. Nepremičnina je naprodaj po načelu
videno-kupljeno.

6. Vsak ponudnik mora pred končanim
rokom za oddajo ponudbe vplačati varščino
v višini 10% od izklicne cene na žiro račun
Agencije za razvoj, d.o.o., št.
52720-601-14200.

Varščina bo uspelemu ponudniku vraču-
nana v kupnino, ostalim pa vrnjena v roku 2
dni po izbiri ponudnika, vse brezobrestno.

Najugodnejši ponudnik oziroma kupec
mora skleniti pogodbo o nakupu v 5 dneh po
prejemu obvestila o izbiri in plačati kupnino
v 15 dneh po podpisu pogodbe. Če kupec ne
bo plačal kupnine v 15 dneh, bomo prodajo
razveljavili, varščino pa obdržali.

Zemljiškoknjižni prenos se izvede šele
po poprejšnjem plačilu celotne kupnine.

7. Vse stroške v zvezi s prodajo nepre-
mičnin, prometni davek, takse, stroške pre-
pisa plača kupec.

8. Pisne ponudbe morajo biti priporoče-
no poslane v roku 15 dni po objavi v Urad-
nem listu RS na naslov: Agencija za razvoj,
d.o.o., Cesta zmage 16a, 1410 Zagorje ob
Savi, v zaprti ovojnici z navedbo: “Prodaja
z zbiranjem ponudb – ne odpiraj”.

Ponudbe se bodo komisijsko odpirale 20.
dan po objavi v Uradnem listu RS, ob 8. uri,
v prostoru Agencije za razvoj, d.o.o., Cesta
zmage 16a, Zagorje.

O odpiranju ponudb in njihovi obravna-
vi bo sestavljen zapisnik. Nepravočasno
prispelih ponudb komisija ne bo upošteva-
la.

9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do ponudniki obveščeni najkasneje 7 dni po
sklicu seje nadzornega sveta agencije.

10. Ta objava ne zavezuje prodajalca, da
z najboljšim ali katerimkoli drugim ponud-
nikom sklene pogodbo o prodaji nepremič-
nin, ki so predmet tega razpisa.

11. Vse morebitne dodatne informacije
in možne termine ogleda nepremičnin lahko
ponudniki dobijo na naslovu Agencije za
razvoj, d.o.o., Cesta zmage 16a, Zagorje, ali
po tel. 0601/64-333.

Agencija za razvoj, d.o.o.
Zagorje ob Savi

Ob-3846

Adriatic Zavarovalna družba, d.d., Ljub-
ljana, preklicuje zavarovalne police  S-T-49,
številke 7626–7652, 7677–7700, 7727–
7775, 7779–7800, 7842, 7901, 8006, 8011–
8025, 8075, 8701–8750, 8776, 8780–8800,
8803, 8805, 8835–8850, 8856–8857, 8859–
8875, 8878–8901, 8908–8913, 8925, 8936,
8942–8943, 8951–8975, 8977–9025, 9042,
9050, 9084, 9087–9100, 9151–9175.

Ob-3839

Pivovarna Union, d.d., Pivovarniška uli-
ca št. 2, Ljubljana, objavlja

javni natečaj
za revizorja delniške družbe
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1. Za revizorja delniške družbe se lahko
prijavijo družbe, ki izpolnjujejo z zakonom
in izvedbenimi predpisi določene pogoje in
ki imajo mednarodno licenco.

2. Prijave z dokazili o izpolnjevanju po-
gojev, s ceno storitev in seznamom refe-
renc, je treba poslati v zaprti ovojnici z oz-
nako “Prijava za revizijo”, na sedež družbe
do vključno 30. avgusta 1996 do 14. ure.

3. Vse dodatne informacije so na voljo
pri Francki Hunjet, tel. 171-72-51.

4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni do
15. septembra 1996.

5. Revizorja bo na predlog uprave ime-
novala skupščina delničarjev, ki bo predvi-
doma v začetku jeseni 1996.

Pivovarna Union, d.d.

Št. 1/0-1772/1-96 Ob-3811

Telekom Slovenije, p.o. Ljubljana, Ci-
galetova 15, objavlja

javni razpis
za izbor najugodnejšega ponudnika za

revizijo zaključnega računa za leto 1996
1. Predmet razpisa: revizija zaključnega

računa za leto 1996 po mednarodnih raču-
novodskih standardih.

Svetovanje pri prilagoditvah zaključne-
ga računa na mednarodne računovodske
standarde ter svetovalne storitve med le-
tom.

2. Kriteriji za izbor najugodnejšega po-
nudnika

a) cena,
b) čas izvedbe,
c) število svetovalnih dni med letom, ki

so vsebovani v ceni,
d) mednarodne reference,
e) reference na področju revidiranja pod-

jetij s področja telekomunikacij.
3. Ostali pogoji
a) Ponudnik je dolžan v ponudbi navesti

sodelavce, ki bodo sodelovali pri revidira-
nju s podatki o strokovni usposobljenosti in
dosedanjimi referencami.

b) Pričetek november 1996 (31. 10. 1996
popisi zalog).

4. Rok za prijavo 15. 9. 1996.
5. Nekaj osnovnih podatkov o Telekomu

Slovenije:
Telekom Slovenije je nacionalni opera-

ter telekomunikacij.
Podjetje je v fazi lastninskega preobli-

kovanja, pridobljeno je prvo soglasje Agen-
cije za prestrukturiranje in privatizacijo. V
mesecu avgustu 1996 poteka vpis delnic.

73,91% lastnik podjetja je Republika
Slovenija, 26,09% se lastnini po ZLPP.

Za leto 1996 so predvideni skupni pri-
hodki v višini 42,5 miljarde SIT.

Po bilanci stanja na dan 30. 6. 1996 ima
podjetje:

– stalna sredstva – 133,6 mia SIT,
– gibljiva sredstva –  10 mia SIT,
– kapital – 102 mia SIT,
– dolgoročnih obveznosti:
– iz poslovanja – 9,2 mia SIT,
– iz financiranja – 13,8 mia SIT,

– kratkoročne obveznosti:
– iz poslovanja – 12,8 mia SIT,
– iz financiranja – 4,8 mia SIT.

Podjetje je glede na svojo dejavnost, or-
ganizirano kot sledi:

– Poslovna enota Ljubljana,

– Poslovna enota Maribor,
– Poslovna enota Celje,
– Poslovna enota Kranj,
– Poslovna enota Koper,
– Poslovna enota Nova Gorica,
– Poslovna enota Trbovlje,
– Poslovna enota Novo mesto,
– Poslovna enota Murska Sobota,
– Uprava Ljubljana.
Knjigovodstvo se vodi delno v poslov-

nih enotah, v pretežni meri pa na upravi.
6. Oznaka
Ponudbe, poslene na sedež podjetja, mo-

rajo biti označene na ovitkih: Ne odpiraj,
ponudba!

7. Odpiranje
Odpiranje ponudb bo 19. 9. 1996 ob 10.

uri v sobi 801 na sedežu podjetja.
O izidu razpisa bodo ponudniki obveš-

čeni do 20. oktobra 1996.
6. Dodatne informacije: Mrak Branka,

tel. 301-599, Peterlin Jože, tel. 311-446.
Telekom Slovenije, p.o.

Ljubljana

Ob-3840

Resistor, Tovarna uporov, d.o.o., Šent-
jernej, Trubarjeva 5 – v stečaju

prodaja
na podlagi sklepa stečajnega senata z

dne 20. 5. 1996 naslednje nepremičnine kot
celoto z zbiranjem ponudb, v skupni vred-
nosti 52,850.000 SIT.

– vl. št. 2329 k.o. Šentjernej, ki obsega
parc. št. 396/6, poslovna stavba v izmeri
1704 m2 in parc. št. 400/2, dvorišče v izmeri
4848 m2,

– 72/100 solastniškega deleža vl. št. 2330
k.o. Šentjernej, ki obsega parc. št. 396/7,
poslovna stavba v izmeri 198 m2,

– 3/10 solastniškega deleža vl. št. 2331
k.o. Šentjernej, ki obsega parc. št. 396/1,
poslovna stavba v izmeri 366 m2, funkcio-
nalni objekt v izmeri 97 m2 in dvorišče v
izmeri 619 m2,

– 3/5 solastniškega deleža vl. št. 2332
k. o. Šentjernej, ki obsega parc. št. 400/11,
dvorišče v izmeri 3132 m2.

Pri nakupu lahko sodelujejo pravne ose-
be, ki imajo sedež na območju Republike
Slovenije in fizične osebe, ki s potrdilom
izkažejo, da so državljani RS.

Vsi zainteresirani naj oddajo pisne po-
nudbe v roku 8 dni od objave na naslov:
Resistor, d.o.o., 8310 Šentjernej, Trubarje-
va 5 – v stečaju, zapečatene v ovojnici z
oznako “Prodaja z zbiranjem ponudb Resi-
stor, d.o.o., Šentjernej – v stečaju – Ne od-
piraj”.

Vse informacije v zvezi s prodajo dobite
na sedežu podjetja, tel. 068/81-220.

Resistor, d.o.o., Šentjernej – v stečaju

Št. 663-02-0001/96-030 Ob-3824

Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve v skladu s 4. točko javnega razpisa
pogojev za pridobitev kontingenta delovnih
dovoljenj za delo v ZRN (Ur. l. RS, št. 80/
94) objavlja, da ZRN, v obdobju od 1. 7. do
30. 9. 1996, ne izdaja delovnih dovoljenj za
delo v okviru delovršnih pogodb, sklenje-
nih na podlagi meddržavnega sporazuma,
za delo v okrožjih, za katere so pristojni
naslednji uradi za delo:

031 Neubrandenburg,
032 Rostock,
033 Schwerin,
034 Stralsund,
035 Cottbus,
036 Eberswalde,
037 Frankfurt (Oder),
038 Neuruppin,
042 Dessau,
043 Halberstadt,
044 Halle,
045 Magdeburg,
046 Merseburg,
047 Sangerhausen,
048 Stendal,
049 Wittenberg,
070 Altenburg (Th),
071 Annaberg,
072 Bautzen,
073 Chemnitz,
076 Oschatz,
077 Pirna,
078 Plauen,
079 Riesa,
092 Zwickau,
093 Erfurt,
094 Gera,
095 Gotha,
096 Jena,
097 Nordhausen,
098 Suhl,
9 AAe I-IX Berlin,
217 Bremerhaven,
224 Emden,
241 Helmstedt,
281 Wilhelmshaven,
333 Dortmund,
341 Duisburg.
V vseh ostalih okrožjih, ki niso navede-

na v spisku, slovenska podjetja pridobivajo
delovna dovoljenja v skladu z objavljenimi
pogoji. Delovnih dovoljenj ni mogoče pri-
dobiti za delavce slovenskih podjetij, ki ni-
so slovenski državljani.

Informacije na ministrstvu: Radak, tel.
061/178-33-38, vsak dan po 13. uri.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Nograšek Martina, Mavsarjeva cesta 46,
Notranje Gorice preklicuje štampiljko pra-
vokotne oblike z vsebino: RONO SENČI-
LA, Nograšek Ladislav s. p., Mavsarjeva
cesta 46, 61357 Not. Gorice, tel. fax
061651247, Izdelava, montaža, servis, trgo-
vina, rolete, žaluzije, lamelne zavese.
s-46157

Prelovec Suzana, Kraljeva 9, Koper,
preklicuje vozniško dovoljenje, št. 20518,
izdala UE Koper. g-46135

Remih Anton, Žurkov dol 3, Sevnica,
preklicuje obrtno dovoljenje, št. 61530.
p-46070

YATRAS JAT-RAS d. o. o., Slomškova
1, Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico
št. 331379, izdala Zavarovalnica Adriatic.
s-46183

Žorga Vesna, Livada 17, Ljubljana, prek-
licuje štampiljko pravokotne oblike z vsebi-
no: ŽORGA d. o. o., Ljubljana, Westeren
Fashion. s-46081
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Adrovič Meho, Medvedova 7, Kamnik,
potni list št. AA 538664. s-46040

Ajster Majda, Nova vas 24, Jesenice na
Dolenjskem, potni list št. BA 306710.
p-46035

Apollonio Davor, Senčna pot 10a, Por-
torož, prepustnico št. VS 9874, izdala UE
Piran 19. 10. 1992. g-46205

Arnuš Tatjana, Semedela 81, Koper,
potni list št. BA 401421, izdala UE Koper
18. 4. 1995. g-46216

Arnuš Tatjana, Semedela 81, Koper, pet-
letno listino za prehod meje z Italijo št. AI
12286, izdala UE Koper. g-46217

Belančič Zvonko, Trojarjeva 6, Kranj,
potni list št. AA 142201. p-46037

Benko Marjan, Serdica 120, Rogašovci,
potni list št. AA 558324. p-46032

Berčič Franci, Vrhova 8, Komenda, pot-
ni list št. AA 248576. s-46094

Bećić Emir, Koželjeva 8a, Ljubljana,
potni list št. AA 589421, izdala UE Ljub-
ljana. s-46131

Bećić Seida, Koželjeva 8a, Ljubljana,
potni list št. BA 478351, izdala UE Ljub-
ljana. s-46132

Bonča Marko, Pod Bellevujem 22, Ljub-
ljana, potni list št. BA 324039. s-46067

Branc Domen, Cesta Cirila Tavčarja 10,
Jesenice, potni list št. AA 490678. P-46026

Bratuša Branislav, Ihova 63, Benedikt,
potni list št. BA 115158. p-46052

Car Franc, Dobrovnik 107, Dobrovnik,
potni list št. AA 211891, izdala UE Lenda-
va 31. 7. 1992. p-46107

Carič Vojin, Potrčeva 20c, Ljubljana,
potni list SFRJ, št. CE 709180. s-46099

Cevzar Iztok, Ul. Dušana Kvedra 39,
Šentjur, potni list št. AA 967809, izdla UE
Šentjur pri Celju 5. 5. 1993. p-46090

Cimprič Bogdan, Hudi vrh 1, Nova vas,
potni list št. AA 78776. s-46104

Cupać Silvija, Ledine 11, Kranjska go-
ra, potni list št. AA 489569, izdala Občina
Jesenice 5. 10. 1992. p-46114

Čehić Muhamed, Jakčeva ulica 37,
Ljubljana, potni list št. AA 823132, izdala
UE Ljubljana 11. 3. 1992. s-46148

Čosić Zora, Rusjanov trg 2, Ljubljana,
potni list št. AA 303349. s-46117

Čuš Jože, Podbeže, Ilirska Bistrica, pot-
ni list št. AA 296137. g-46077

Despot Stoja, Ljubljanska 89, Domžale,
potni list št. BA 24481, izdala UE Domžale
7. 6. 1993. s-47043

Dominko Jožica, Cvetkovci 55, Podgor-
ci, potni list št. AA 684221. g-46027

Drev Mateja, Janškovo selo 27a, Vele-
nje, potni list št. AA 666204. p-46015

Elshani Taf, Ul. svobode 75, Piran, pot-
ni list št. AA 209273, izdala UE Piran 17. 6.
1992. s-46227

Flisar Brigita Silvija, Travniška 9, Čer-
nelavci, potni list št. BA 129187. p-46031

Fratnik Andrej, Orehovlje 76, Miren,
petletno listino VS št. AI 65959, izdala UE
Nova Gorica 23. 9. 1994. p-46111

Gomezelj Urša, Švabičeva 3, Ljubljana,
potni list št. AA 526671. s-46124

Gradišek Milojka, Kidričeva 12, Litija,
potni list št. AA 599732. s-46059

Gračnar Glorija, Pohorska ulica 4, Ce-
lje, potni list št. BA 000505762, izdalo Ve-
leposlaništvo v Atenah. p-46103

Gredar Jožef, Dolič 23, Kuzma, potni
list št. AA 129938. p-46072

Gril Špela, Lipa 39, Velenje, potni list
št. AA 805456. p-46069

Guenther Aleksander, Celjska 40a, Slo-
venj Gradec, potni list št. AA 801171.
g-46029

Guček Metka, Vezovje 9, Šentjur, potni
list št. BA 460651. p-46063

Herič Janez, Ješovec pr Šmarju 11,
Šmarje, potni list št. AA 038361. p-46036

Hladnik Milharčič Ervin, Gregorčičeva
13 a, Nova Gorica, potni list št. BA 540119.
p-46054

Holc Matjaž, Pajkova ulica 11, Maribor,
potni list št. AA 370711, izdala UE Mari-
bor 23. 7. 1992. p-46091

Horvat Cvetko, Vadarci 102, Bodonci,
potni list št. BA 018130, izdan na ime Cvet-
kovič. p-46033

Hrovatin Peter, Matenja vas 18, Prestra-
nek, potni list št. AA 671010. p-46066

Hrovatin Silvo, Matenja vas 18, Prestra-
nek, potni list št. AA 642587, izdala UE
Postojna 3. 12. 1992. p-46110

Hrovatin Štefka, Matenja vas 18, Pre-
stranek, potni list št. AA 642540, izdala UE
Postojna 3. 12. 1992. p-46109

Humar Vesna, Prvačina 74, Dornberk,
potni list št. BA 201587, izdala UE 29. 7.
1993. p-46121

Hvala Sandi, Slap ob Idrijci 28, Slap ob
Idrijci, potni list št. BA 93412. p-46047

Iršič Iztok, Miklošičeva ulica 3, Celje,
potni list št. BA 36763, izdala UE Celje
8. 6. 1993. g-46234

Ivanovič Vlasto, Jakčeva 39, Ljubljana,
potni list št. AA 602460, izdala UE Ljub-
ljana 7. 12. 1992. s-46204

Jurančič Andrej, Oljševek 36B, Pred-
dvor, potni list št. AA 054542, izdala UE
Kranj 17. 1. 1992. s-47033

Kolar Miroslav, Konjeniška vas 25, Slo-
venske Konjice, potni list št. BA 446404.
p-46014

Konc Damijan, Staretova 19a, Kranj,
potni list št. BA 127984, izdala UE Kranj
8. 7. 1993. g-46198

Korošec Astrit, Žerjav 24, Črna, potni
list št. BA 218000, izdala UE Ravne na
Koroškem 2. 11. 1993. p-46092

Kovačevič Dragana, Deteljica 2, Bistri-
ca pri Tržiču, potni list št. AA 178810.
p-46025

Krajnc Sandra, Stari trg 268/A, Slovenj
Gradec, potni list št. BA 512973, izdala UE
Slovenj Gradec. p-46115

Krhlikar Niko, Predjamska 9, Ljublja-
na, potni list št. BA 481152. s-46126

Križman Robert, Videm 10e, Dol pri
Ljubljani, potni list št. AA 19788, izdala
UE Ljubljana 11. 12. 1991. s-46193

Kričej Urška, Javornik 54, Ravne na Ko-
roškem, potni list št. AA 944270, izdala
UE Ravne na Koroškem 18. 5. 1993.
p-46117

Kuščer Samo, Koblarjeva 15, Ljublja-
na, potni list št. AA 44639. s-46004

Kučera Matjaž, Trg bratov Mravljak 4,
Šoštanj, potni list št. AA 373533. p-46009

Lampret Olga, Kamniška 12, Maribor,
potni list št. BA 29727. p-46029

Lep Bojan, Prisojna 8A, Maribor, potni
list št. AA 569510, izdala UE Maribor
21. 10. 1992. p-46106

Likar Maja, Podpeška pot 5, Mežica,
potni list št. AA 424733, izdala UE Ravne
na Koroškem 16. 9. 1992. p-46088

Lozej Matjaž, Celovška 143, Ljubljana,
potni list št. BA 498484, izdala UE Ljub-
ljana. s-46139

Mahnutović Hasib, Galilejeva 2, Piran,
potni list št. BA 228212. g-46028

Markuža Majda, Komen št. 7, Komen,
potni list št. AA 430592, izdala UE Sežana
28. 8. 1992. s-46222

Mesarič Tomaž, Dečkova cesta 56, Ce-
lje, potni list št. BA 374540. g-46030

Metelko Ivan, Brezovica pri Trebelnem
11, Trebelno, potni list št. AA 492804, iz-
dala UE Trebnje. s-46130

Miklič Majda, Trpinčeva 92, Ljubljana,
potni list št. AA 873482, izdala UE Ljub-
ljana 2. 4. 1993. s-46238

Miličić Nevenka, Srgaši 3, Šmarje, pot-
ni list št. AA 512276, izdala UE Koper
29. 1. 1993. g-46197

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo
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Možina Milan, Partizanska 47, Škofja
Loka, potni list št. BA 74155. s-46003

Napotnik Jana, Topolšica 21, Topolši-
ca, potni list št. BA 051183. p-46012

Napotnik Simon, Topolšica 21, Topolši-
ca, potni list št. BA 051184. p-46013

Novak Alojz, Ljutomerska 38, Ormož,
potni list št. BA 50019, izdala UE Ormož
17. 11. 1993. g-46210

Novak Janez, Cesta dolomitskega odre-
da 28, Log, potni list št. AA 131503, izdala
UE Vrhnika 12. 5. 1992. s-46214

Ostanek Helena, Bleiweisova cesta 6,
Kranj, potni list št. BA 200097, izdala UE
Kranj 28. 7. 1993. s-46208

Pančur Rudolf, Glinškova ploščad 5,
Ljubljana, potni list št. AA 588225. s-46095

Perkovič Friderik, Zgornje Škofije 68a,
Škofije, potni list št. AA 5422, izdala UE
Koper 15. 1. 1992. g-46211

Perkovič Friderik, Zgornje Škofije 68a,
Škofije, petletno listino za prehod meje z
Italijo št. AI 21704, izdala UE Koper.
g-46212

Perkovič Ines, Na Dobravi 6a, Miklavž
na Dravskem polju, potni list št. BA
371038. s-46009

Perkovič Suzana, Na Dobravi 6a, Mi-
klavž na Dravskem polju, potni list št. BA
371041. s-46008

Petrekovič Krešimir, Cesta bratov Mi-
lavcev 17, Brežice, potni list št. AA 967959.
s-46128

Piščanec Žanet, Brilejeva 15, Ljubljana,
potni list št. AA 456766, izdala UE Ljub-
ljana 15. 9. 1992. s-46178

Podgorelec Davor, Trubarjeva ul. 34,
Piran, potni list št. BA 228081, izdala UE
Piran 4. 11. 1993. g-46209

Podpečan Boštjan, Kavče 15b, Velenje,
potni list št. BA 60790. p-46005

Praprotnik Mojca, Senčna pot 10a, Por-
torož, potni list št. AI 57995, izdala UE
Piran 3. 10. 1994. g-46203

Pukšič Andrej, Ljubljanska ul. 50, Ma-
ribor, potni list št. BA 210028, izdala UE
Maribor 14. 10. 1993. p-46120

Pšeničnik Ivanka, Javornik 22, Ravne
na Koroškem, potni list št. AA 351660,
izdala UE Ravne na Koroškem 31. 7. 1992.
p-46116

Radič Željko, Goriška 57, Velenje, pot-
ni list št. BA 60841. p-46008

Ralijan Jasna, Rozmanova 24/a, Piran,
potni list št. AA 516436, izdala UE Piran
20. 5. 1993. g-46202

Ritlop Andrej, Podgorje 13a, Apače,
potni list št. AA 321281. p-46073

Rizvanaj Hajrija, Zagrebška 75, Mari-
bor, potni list št. AA 135337. p-46048

Rotar Franc, Ravnikova 7, Ljubljana,
potni list št. AA 17557, izdala UE Ljublja-
na. g-46134

Rotar Vida, Ravnikova 7, Ljubljana,
potni list št. BA 234465. s-46127

Rupnik Ljerka, Rožna dolina c. I/15,
Ljubljana, potni list št. AA 536787, izdala
UE Ljubljana. s-46138

Sever Radoslav, Kardeljev trg 5, Vele-
nje, potni list št. AA 237989, izdala UE
Velenje 7. 6. 1992. p-46087

Slunjski Gordana, Brodarjev trg 1, Ljub-
ljana, potni list št. BA 45298, izdala UE
Ljubljana 9. 6. 1993. s-46240

Svržnjak Mihael, Pacinje 39, Ptuj, potni
list št. BA 135104, izdala UE Ptuj 7. 7.
1993. g-46199

Šavron Gracijan, Gradin 6, Slovensko
Gračišče, potni list št. AA 756889, izdala
UE Koper 1. 3. 1993. p-46113

Šeruga Milan, Podbrežje 136, Videm pri
Ptuju, potni list št. BA 542613. g-46080

Štirn Roman, Ul. Josipa Lapajne 11,
Cerklje, potni list št. AA 644708, izdala
UE Kranj 22. 3. 1993. s-46190

Šturm Tina, Novo Polje c. XIII/2a, Ljub-
ljana, potni list št. AA 603217, izdala UE
Ljubljana 10. 12. 1992. s-46194

Šuc Matej, Spodnji Slemen 40, Selnica
ob Dravi, potni list št. BA 152437. p-46064

Šumiga Natalija, Ulica Dušana Kvedra
53, Celje, potni list št. AA 901333. g-46078

Tamindžija Ingrid, Ul. dr. Bogomira
Magajne 3, Divača, maloobmejno prepust-
nico, št. AI 77159. p-46010

Tarasov Ivana, Župančičeva 2, Ljublja-
na, potni list št. AA 092771, izdala UE
Ljubljana 27. 3. 1992. s-46242

Tratar Petra, Šujica 29, Dobrova, potni
list št. AA 215384. s-46121

Turkeš Almir, Cesta revolucije 1a, Jese-
nice, potni list št. BA 336341. p-46024

Vanovšek Barbara, Cesta v Šmartno 13,
Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. AA
836633. g-46013

Verlak Andrej, Stojnci 8a, Markovci pri
Ptuju, potni list št. AA 439812, izdala UE
Ptuj 19. 10. 1992. p-46118

Verlak Terezija, Stojnci 8a, Markovci
pri Ptuju, potni list št. AA 439811, izdala
UE Ptuj 19. 10. 1992. p-46119

Verlek Miroslava, Pacinje 39, Ptuj, pot-
ni list št. AA 088552, izdala UE Ptuj 24. 3.
1992. 46201

Vider Marjan, Trubarjeva 61, Ljublja-
na, potni list št. AA 275719, izdala UE
Ljubljana. s-46137

Vičič Klemen, Župančičeva 30, Ilirska
Bistrica, potni list št. AA 28534. g-46079

Vodenik Jana, Eberlova cesta št. 5, Za-
gorje ob Savi, potni list št. BA 255049,
izdala UE Zagorje ob Savi 20. 12. 1993.
s-46233

Vodišek Marija, Vegova 2, Koper, pot-
ni list št. AA 510019, izdala SO Koper
2. 12. 1992. g-46213

Vratarič Koloman, Travniška 9, Černe-
lavci, potni list št. BA 52584. p-46030

Zaletel Tomaž, Petrovičeva 25, Ljublja-
na, potni list št. AA 301325. s-46069

Zorman Gorazd, Šorlijeva ulica 3, Kranj,
potni list št. BA 280791, izdala UE Kranj
15. 10. 1993. s-46207

Zujič Predrag, Zapuše 13 a, Begunje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
23021. g-46075

Žibert Darko, Vače 31, Vače, potni list
št. AA 838274, izdala UE Litija 3. 3. 1993.
m s-46179

Žvorc Bianca, Miklošičeva ulica 91,
Murska Sobota, potni list št. AA 131166,
izdala UE Murska Sobota 4. 6. 1992.
p-46108

Druge listine

Antunović Josip, Padlih borcev 10, Pre-
stranek, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št.
10983. p-46021

Barišić Franc, Škofjeloška cesta 25,
Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča, iz-
dano leta 1983 v Ljubljani. s-46158

Bastl Valentin, Javornik 33, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 1118. p-46050

Batagelj Marija, Cesta na Rožnik 1,
Ljubljana, indeks Medicinske fakultete
Ljubljana, izdan leta 1991, št. 9717.
s-46113

Beravs Tilen, Vrbnje 7a, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18056.
g-46020

Berce Silva, Bobrova 6, Ljubljana, pre-
klic vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št.
128763, objavljen v št. 15/96. s-46107

Bergant Tadeja, Podgorje 97, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13050.
s-46044

Blagovič Ana, Fran. žrtev 24, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 23589. p-46060

Blaj Petra, Gotoveljska 2, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 23841. p-46061

Brajdič Suzana, Brezje 12, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34572,
izdala UE Novo mesto. g-46181

Bratož Srečko, Cesta gor. fronte 42,
Šempeter, vozniško dovoljenje, kat. AB.
p-46074
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Brinjevec Stanislav, Cesta 15. aprila 17,
Kisovec, vozniško dovoljenje, kat. ABC-
DEFGH, št. 1511, izdala UE Zagorje ob
Savi. s-46218

Burbuge Murati, Bazoviška 15, Tolmin,
vozniško dovoljenje. p-46059

Centa Marija, Riharjeva 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 96495.
s-46106

Čarman Jana, Kneza Koclja ulica 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 209346. s-46110

Čemažar Anton, Kleče 25, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 78067.
s-46089

Čuklič Robert, Troščine 12, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17897,
izdala Upravna enota Grosuplje. s-46230

Čuček Leopold, Milana Spasiča 12, Ko-
per, spričevalo o zaključnem izpitu, št.
1393/72, izdala ESŠ Koper. p-46017

Damjanič Zoran, 24. junija 80, Ljublja-
na, potrdilo za voditelja čolna št. 02/
13-2686/17-79. s-46246

Dežman Alojz, Iga Grudna 9, Ljublja-
na, mesečno vozovnico s 100% popustom
št. 65, izdal LPP. s-46206

Dedič Đulaga, Okt. revolucije 27d, Izo-
la, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
6612. p-46082

Djurič Goran, Lenartova 27, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11737.
p-46055

Doberšek Boštjan, Mostečno 34, Mako-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17547. g-46034

Doberšek Jože, Jernej 16, Loče pri Polj-
čanah, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. 5585. p-46100

Dobravc Sonja, Pucova 5, Celje, voz-
niško dovoljenje. g-46152

Domicelj Dunja, Žaucerjeva 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
45021. s-46038

Došen Dominko, Mali Vrh pri Šmarju
2, Šmarje Sap, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12925. s-46012

Dragojevič Dušan, Maršala Tita 18, Je-
senice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 795210. g-46058

Drev Mateja, Janškovo selo 27a, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S902987. p-46016

Drofenik Jože, Mokrška 25, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0859435, izdala Za-
varovalnica Triglav. s-46093

Drugovič Simon, Šuštarjeva kolonija
27, Trbovlje, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Strojne tehnične šole Trbovlje, izdano
leta 1991. s-46047

Eberl Ines, Spodnji Rudnik 111, Ljub-
ljana, indeks Naravoslovno tehnične fakul-
tete Ljubljana, izdan leta 1995. s-46085

Fičuz Nevio, Šazej 11, Izola, zavaroval-
no polico. g-46014

Frančeškin Igor, Bilje 122a, Renče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH. p-46079

Gabron Roman, Hrastje ob Bistrici 8,
Bistrica ob Sotli, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 12563, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. p-46123

Gajšek Edvard, Milčinskega 8, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu. p-46042

Gazič Majda, Nova Vas 49, Sečovlje,
diplomo. g-46037

Gerzić Nijaz, Steletova ulica 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
180841, S 2381, izdala UE Ljubljana.
s-46083

Girandon Karal, Titova 1 a, Jesenice,
vozniško dovoljenje. g-46023

Globočnik Mili, Voglje, Letališka 7,
Šenčur, zavarovalno polico, št. 329758.
g-46076

Gole Karmen, Novosadska 10, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-46086

Golob Edvard, Perovo 18a, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGh, št.
15969. s-46096

Gorenšek Zorko, Brdinje 46, Ravne na
Koroškem, diplomo SŠTNPU, št. 289, iz-
dana leta 1986. g-46026

Grilec Lucija, Ivenca 7, Vojnik, zdrav-
niško spričevalo, št. 22595. g-46036

Guenther Aleksander, Celjska 40a, Slo-
venj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 9599. g-46018

Habjanič Božana, Ul. 5. prekomorske
13, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 24502, izdala UE Ptuj. g-46166

Hobot Zoran, Tabor 2, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 33317.
s-46088

Hodžić Husnija, Beblerjeva 8, Koper,
zavarovalno polico št. 00000351529.
g-46142

Horvat Ambrož Darja, Vrtnarija 7b,
Vrhnika, spričevalo Gimnazije Moste, iz-
dano leta 1982. g-46144

Hočevar Bojan, Vrba 29, Žirovnica
64274, vozniško dovoljenje, št. S 231957.
g-46074

Hribar Marjan, Vrhovnikova 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22421, S 244306, izdala UE Ljubljana.
s-46050

Hribernik Edita, Podlubnik 161, Škofja
Loka, spričevalo Srednje trgovske šole IV.
letnika in spričevalo o zaključnem izpitu.
g-46162

Hrovatin Marko, Dol 21, Borovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6976.
g-46052

Ilijaš Ivan, Pongrac 95b, Griže, diplomo
šole za miličnike Ljubljana, št. 335/10 iz-
dana leta 1985. p-46002

Iršič Iztok, Miklošičeva ul. 3, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 14570, izdala
UE Celje. g-46235

Jaredič Snežana, Trebinjska 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
195810. s-46087

Jazbinšek Marjan, Ponikva 24c, Ponik-
va, spričevalo o zaključnem izpitu ŠCBK
smer avtomehanik, izdano leta 1976.
g-46159

Jašarevič Suad, Cesta železarjev 23, Je-
senice, delovno knjižico. g-46024

Jenc Matej, Podpeč 68a, Preserje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 205182.
s-46116

Jeranko Konrad, Ul. XIV. divizije 10,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 3551, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. p-46085

Jere Vojko, Farčnikova 26, Zagorje,
vozniško dovoljenje, kat. BF, št. 8931, iz-
dala UE Zagorje. p-46089

Jerkič Ivanka, Sorška 5, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 136761, št.
reg. 10937, izdala UE Kranj. g-46019

Jerman Boris, Spodnje Škofije 124h,
Škofije, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
25718. g-46005

Jevševar Tatjana, Bevkova 10, Žalec,
zaključno spričevalo Gostinske šole Celje,
izdano leta 1974. g-46025

Johan Romana, Ulica talcev 9, Šentjur,
spričevalo. p-46101

Kalan Nikolaj, Mestni trg 36, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
16435, izdala UE Škofja Loka. g-46048

Karamet Štefan, Podljubelj 83, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 654, iz-
dala UE Tržič. p-46053

Kavčič Zvonko, B. Vodopivca 15,
Dornberk, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH. p-46095

Kazič Rasim, Celovška 169, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 187464.
s-46084

Kebe Uroš, Kunaverjeva ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
207782, S 1049378, izdala UE Ljubljana.
s-46129

Keršmanc Metka, Bevke 109, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7592,
izdala Občina Vrhnika. s-46231

Klemenčič Goran, Maksima Sedeja 13,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 18891. s-46125
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Kobal Valter, Male Žablje 44, Dobrav-
lje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 831234. g-46017.

Koban Mirela, XXX. divizije 19b, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B.
p-46018

Kodelja Andrej, Lucija Obala 117, Por-
torož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9411. g-46149

Kokalj Igor, Senožeti 65, Dol pri Ljub-
ljani, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
173935, S 654102, izdala UE Ljubljana.
s-46185

Kokol Sonja, Brodarjev trg 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
165790, S 354257, izdala UE Ljubljana.
s-46189

Kolar Roman, Kajuhova 22, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 11860. g-46172

Korošec Klavdija, Čopova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 195916, S 690114, izdala UE Ljubljana.
s-46225

Kos Jože, Kuzmičeva ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
165224, S 970379, izdala UE Ljubljana.
s-46082

Kos Srečko, Loka pri Žusnu 93, Loka
pri Žusmu, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 8479. p-46007

Kotnik Franc, Kot 11, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10654, iz-
dala UE Ravne na Koroškem. p-46102

Kovač Andrej, Stara vas 10, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
8994, izdala UE Postojna. s-46228

Kovačič Jože, Veliki Ločnik 7, Turjak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 163298.
s-46120

Kozinc Peter, Zabukovje 23, Zabukov-
je, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5061/96. p-46046

Košak Karas Marina, Kotnikova ul. 20,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem strokov-
nem izpitu - stomatologija, izdala Medicin-
ska fakulteta v Ljubljani leta 1987. s-46251

Kočevar Damjan, Šempeter 33b, Šem-
peter, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
179332. p-46062

Kraševac Leonida, Pudob 11a, Stari trg
pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9313. s-46109

Kreštič Mirzet, Vrtnarija 1a, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
925361. s-46101

Križaj Milena, Kališka ul. 18, Kranj,
spričevalo Trgovske šole. g-46176

Križman Marta, Taborska 7, Ihan, Dom-
žale, diplomo Srednje upravno administra-
tivne šole leta 1990. g-46145

Krištofič Rok, Trnovska ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
194057, S 613475, izdala UE Ljubljana.
s-46188

Krulej Bajko, Stantetova 10, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
15555. p-46006

Kuhar Aleš, C. na polju 16, Vrhnika,
zavarovalno polico št. 0603313 50% bo-
nus, izdala Zavarovalnica Triglav. s-46155

Lah Alenka, Ulica bratov Učakar 128,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
2726, izdal LPP. s-46046

Lapornik Igor, Opekarna 11a, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8266.
s-46119

Lesjak Rok, Cesta gor. odreda 15, Bled,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole,
izdano leta 1994. g-46070

Levak Saša, Anovec 14, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 15441.
p-46034

Lizalovič Rasim, Ul. svobode 36, Piran,
diplomo Gostinske šole v Novem mestu,
izdana leta 1983. g-46175

Ličen Valter, Grivška 12/A, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje št. S 233072, izda-
la UE Ajdovščina. g-46146

Macorig Metod, V. Svetinova 15, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, št. S 547437.
g-46031

Maglić Adem, Rusjanov trg 6, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Poklic-
ne gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljublja-
ni, izdano leta 1972. s-46229

Majer Jožef, Kamna Gorca 13, Podplat,
zavarovalno polico št. 0363341, izdala Za-
varovalnica Adriatic. g-46136

Majkovič Danijela, Kraigherjeva 6, Ce-
lje, indeks Visoke šole za zdravstvo v Ljub-
ljani, smer delovni terapevt. g-46154

Mar Skledar Erika, Dornava 70, Dorna-
va, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31403, izdala UE Ptuj. g-46168

Markovič Janja, Zakotnikova 9, Ljub-
ljana, preklic vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. 145628, objavljen v Ur. listu RS,
št. 36/96. s-46108

Martinuč Zvonko, Gradnikove brigade
27, Nova Gorica, spričevalo 3. letnika in
diplome SŠNZ, izdana leta 1970. p-46040

Martinuč Zvonko, Gradnikove brigade
27, Nova Gorica, diplomo Višje upravne
šole Ljubljana, izdana leta 1980. p-46041

Marušek Marjan, Draženci 34E, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 14938,
izdala UE Ptuj. s-46038

Maršič Benjamin, Parecag 182, Sečov-
lje, zavarovalno polico. g-46156

Medvešček Darja, C. K. O. 5, Senovo,
spričevalo 8. razreda. g-46163

Mele Andrej, Dol pri Borovnici 27, Bo-
rovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8733, izdala Občina Vrhnika. s-46192

Menard Cvetka, Triglavska 14, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2958,
izdala Občina Idrija. p-46093

Mesarič Tatjana, Vnajnarje 13, Ljublja-
na, diplomo Srednje šole za gostinstvo in
turizem - turistični tehnik, št. 950, izdana
leta 1988 na ime Perec Tatjana. s-46187

Mezeg Romana, Bičevje 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 120681.
s-46039

Mezeg Silva, Vranja Peč 2, Kamnik,
zavarovalno polico, št. AO 272851, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-46066

Mihalič Alenka, Ponova vas 10a, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10112. s-46065

Mihalič Rudi, Ponova vas 101, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5812. s-46064

Miklič Majda, Trpinčeva ulica 92, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5146, S 42196, izdala UE Ljubljana.
s-46239

Milošević Slavica, Polje c. XII 2, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za prodajalce v Slovenj Gradcu, izdano leta
1977. s-46250

Mitrović Boro, Ljubljanska 64, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BF, št. 12749.
p-46039

Mlakar Marjan, Studenec 62, Studenec,
vozniško dovoljenje, kat. F, št. 4498, izdala
UE Sevnica. š-46099

Možina Milan, Partizanska 47, Škofja
Loka, inštruktorsko dovoljenje, kat. B, št.
78, izdala UE Škofja Loka. s-46001

Možina Milan, Partizanska 47, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
7034, izdala UE Škofja Loka. s-46002

Mole Zlatko, Opekarska 14, Vrhnika,
delovno knjižico. s-46112

Moravec Bojan, Britof 125, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 806131,
št. reg. 43943, izdala UE Kranj. s-46011

Muc Ivan, Gor. Lokvica 45, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3694,
izdala UE Metlika. g-46171

Novak Bogomir, Verdijeva 12, Piran,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 8418.
g-46006

Novak Boštjan, Dane pri Sežani 8, Di-
vača, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14484. p-46023

Novak Branislava, Cesta 1. maja 67,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1027406, št. reg. 45199, izdala UE Kranj.
g-46053
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Novak Mihael, Žaucarjeva 2, Ljubljana,
diplomo št. I/EL-158, Srednje šole teh-
niških strok Franca Leskoška Luke v Ljub-
ljani - smer elektronika, elektrikar-elektro-
nik, izdano leta 1987. s-46182

Novak Srečko, Viška cesta 29, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
183773. s-46049

Novinec Enej, Kampel 5/c, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 40641. g-46165

Oblak Janez, Delavska 18, Žiri, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6799.
g-46021

Oražem Iztok, Lončarska 43, Dolenja
vas, vozniško dovoljenje, št. 7783. g-46022

Orbanič Vida, Mladinska 4, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 8775. p-46081

Oven Silvo, Muhabran 2, Velika Loka,
izkaznico za dodatno zdravstveno zavaro-
vanje. s-46237

Paudarovič Elizabeta, Bernetičeva 2,
Koper, vozniško dovoljenje, št. 3200.
g-46150

Pavlin Simon, Loke 3, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH. p-46094

Pazlar Majda, Poljšica 20, Zgornje Gor-
je, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22347. g-46033

Peskar Matjaž, Jurčičeva 19, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 8660.
s-46122

Petan Franc Jakob, Gotska 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št.
108814. s-46061

Petelin Tatjana, Lenartova 27, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16091.
p-46056

Petrovič Danijel, Igriška 3, Ljubljana,
potrdilo za voditelja čolna, št. 02/13-870/
3-91. s-46103

Pečar Franko, Istrska c. 25, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 8389, izdala
UE Koper. p-46104

Pikon Vinko, Glinškova ploščad 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
FGH, št. 116947. s-46100

Pintarič Milan, Slatina 57, Cirkulane,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 35607.
g-46007

Pivar Alojz, Lendavska 1, Rakičan, voz-
niško dovoljenje, št. 6464. p-46076

Pleško Ignacij, Podpeška cesta 275, No-
tranje gorice, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 33377, S 445616, izdala UE
Ljubljana. s-46140

Podobnik Agata, Vincarje 44, Škofja
Loka, zavarovalno polico št. AV0 207546.
g-46174

Polak Dušan, Kočna 14, Blejska Dobra-
va, potrdilo o znanju CPP. g-46151

Ponikvar Igor, Železnica 2, Turjak, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, ŠT. 13918.
s-46224

Posarelli Srečko, Avče 49, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-46096

Potočnik Ivan, Stirpnik 15, Selca, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 13649.
s-46097

Povirk Filip, Cirila Tavčarja 14, Jeseni-
ce, diplomo Srednje gostinske šole - smer
natakar v Zagorju ob Savi. g-46141

Pražen Alenka, Šaranovičeva 7/c, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25. 243,
izdala UE Celje. p-46124

Praprotnik Gregor, Ljubno 106, Pod-
nart, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 21542. g-46164

Priman Ivan, Senčna pot 65, Portorož,
vpisni list za čoln KP 2107, izdan leta 1981
pod št. 02/03-1818/81. g-46063

Primčič Slavko, Slamnikarska 12, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
1122. s-46062

Prodanovič Branko, Brilejeva 22, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
134299. s-46092

Pučko Gnamuš Maja, Ob suhi 37/b,
Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 10056, izdala UE Ravne na
Koroškem. P-46122

Pučnik Tomaž, Spodnje Preloge 3, Slo-
venske Konjice, zavarovalno polico, št.
291556, izdala Zavarovalnica Adriatic.
g-46056

Rajnar Jože, Apače 90, Apače, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 4862, izdala
UE Gornja Radgona. p-46098

Rakovič Anton, Kidričeva 7, Kočevje,
diplomo Višje upravne šole Ljubljana, iz-
dana leta 1976. g-46051

Ralijan Jasna, Rozmanova 24a, Piran,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 248.
g-46177

Ramšak Matjaž, Janževski vrh 24, Pod-
velka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5584, izdala UE Radlje ob Dravi. p-46105

Rađevič Vojislav, Rusjanov trg 9, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-46111

Račič Darinka, Ulica Pohorskega bata-
ljona 20, Ljubljana, zavarovalno polico št.
0365798, izdala Zavarovalna družba Adria-
tic. s-46243

Rems Damjan, Hudo 32, Radomlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 15713.
s-46041

Repič Dušan, Trg padlih 1, Izola, zava-
rovalno polico, št. 27992. g-46010

Ristić Grozdan, Javornik 59, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16024, izdala UE RAvne na Koroškem.
g-46223

Rožmarin Brigita, Cankarjeva 3, Črno-
melj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8034, izdala UE Črnomelj. p-46112

Romih Roman, Kompole 2, Štore, voz-
niško dovoljenje, št. 17354. p-46044

Rozman Jože, Smlednik 25a, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
119466, izdala UE Ljubljana. s-46184

Rošer Tonček, Prušnikova ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. 199933, S 971789, izdala UE Ljubljana.
s-46170

Rus Dušan, Jakčeva 43, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 205040.
s-46045

Sadić Majo, Kolodvorska ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
125008, S 513056, izdala UE Ljubljana.
s-46215

Sekulić Anica, Pot v zeleni gaj 55, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
167858, S 321215, izdala UE Ljubljana.
s-46220

Sekulić Anica, Pot v zeleni gaj 55, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 151151, izda-
la Zavarovalna družba Adriatic. s-46221

Selinšek Terezija, Zgornja Ložnica 47,
Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 8738. g-46055

Sever Boris, Janeza Puharja 5, Kranj,
vozniško  dovoljenje,  kat.  BGH,  št.
S 522488, št. reg. 42096, izdala UE Kranj.
g-46032

Sever Robert, Kovačičeva 1b, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGh, št.
S 360275, št. reg. 33317, izdala UE Kranj.
s-46090

Sečkar Jožef, Mostje 79, Lendava, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 10635.
p-46067

Sečkar Jožefa, Mostje 79, Lendava, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 10820.
p-46068

Simić Rajo, Bevkova 3, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št.
S 1087729, izdala UE Ajdovščina. g-46160

Simonič Dušan, Stranska vas 5, Semič,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 9485.
p-46083

Sirk Tarita, Bežkova 10, Koper, delov-
no knjižico. g-46035

Sivec Marija, Valvazorjev trg 7, Litija,
spričevalo IV. letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu Srednje gradbene tehniške
šole v Ljubljani, izdano leta 1981. s-46133

Slabe Gregor, Smrečje 58, Vrhnika, po-
trdilo o znanju CPP, izdala UE Vrhnika.
s-46241

Slabe Vinko, Pavšičeva 30, Logatec, za-
ključni izpit Šole za voznike motornih vo-
zil, izdan leta 1994. g-46071
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Stanič Luka, Bratov Hvalic 47, Krom-
berk, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 21.
g-46068

Sterkuš Maja, Gubčeva 6, Slovenj Gra-
dec, spričevalo o končani OŠ Šmartno, iz-
dano leta 1981. g-46073

Stražišar Marija, Kočenska 13, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
65108, izdala UE Ljubljana. s-46247

Šabić Hašim, Majke Jugoviča 6, Ljub-
ljana, delovno dovoljenje št. 0838800564,
izdano 21. 9. 1992. s-46219

Šarić Dragan, Savska cesta 42, Kranj,
diplomo Srednje gradbene šole Ivana Kav-
čiča, izdana leta 1984 v Ljubljani. s-46195

Šehić Huse, Cesta v Gorice 15b, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 236718, izda-
la Zavarovalnica Adriatic. s-46248

Šeruga Geza, Vidonci 145, Grad, voz-
niško dovoljenje, št. 06301. p-46022

Škof Marko, Pot čez gmajno 66, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-46115

Škrbec Emil, Trg revolucije 13, Trbov-
lje, potrdilo za voditelja čolna, št. 02/
13-3207/75. a p-46084

Škrt Tanja, Gregorčičeva 2, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. 936093. p-46078

Šonc Adrijana, Tomaj 13, Dutovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 15131.
p-46001

Šorli Sandro, Kneža 43, Most na Soči,
vozniško dovoljenje, št. S 220361. p-46045

Špacapan Tatjana, Tol. puntarjev 4, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-46058

Špiljak Gordana, Ulica talcev 4, Ro-
gaška Slatina, vozniško dovoljenje, št.
11442. p-46043

Šribar Jurij, Slančeva ulica št. 5, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21604, izdala UE Novo mesto. s-46226

Štarkl Stanka, Sedraž 18, Laško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7015.
p-46079

Štefanec Dženi, Lendavska 37 a, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 4132.
p-46075

Števanec Franc, Vanča vas 11, Tišina,
zavarovalno polico, št. 337493, izdala Za-
varovalnica Adriatic. p-46077

Šuklje Vasiljka, Ziherlova ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
78302, S 167990, izdala UE Ljubljana.
s-46186

Šuligoj Andrej, Lokovec 88, Čepovan,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH.
p-46057

Šušmelj Jožef, Prvačina 64, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH. p-46019

Šuštar Nataša, Zlato Polje 6, Lukovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27285.
s-46054

Šušterič Ivan, Cankarjeva 75a, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
3622. p-46065

Švab Kristijan, Trg 10, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14149, iz-
dala UE Ravne na Koroškem. p-46086

Tašič Tone, Tolsti vrh 32, Mislinja, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9325.
g-46072

Tekavec Rok, Kolodvorska 7, Ribnica,
spričevalo 1. letnika, izdala Srednja kemij-
ska šola v Ljubljani leta 1994. s-46196

Tkalec Štefan, Jakčeva ulica 26, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
50389, S 1065029, izdala UE Ljubljana.
s-46169

Tomažin Alojz, Smednik 11, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. 13267.
p-46011

Tome Blanka, Stanežiče 57, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 166305.
s-46098

Trbovc Jakob, Svetelka 3b, Dramlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2314.
p-46004

Trošt Marjan, Orehovica 31, Podnanos,
preklic vozniškega dovoljenja, kat. BCEF-
GH, št. S 18408, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 41/96. g-46015

Turin Mihael, Cvetlična 14, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7627,
izdala UE Ormož. g-46173

Urbanc Antonija, Goriče 45, Golnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 40424,
S 226888, izdala UE Kranj. g-46153

Vanovšek Barbara, Cesta v Šmartno 13,
Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21404. g-46016

Velušček Darja, Kolarska 11, Koper, de-
lovno knjižico. g-46143

Vendramin Urška, Smrekarjeva ulica 19,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za raču-
nalništvo v Ljubljani, izdana leta 1987.
s-46200

Verhnjak Stanislav, Kovaška 4, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. ABC, št. 2118.
p-46028

Verhovšek Valter, Velenjska 9, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6522.
p-46003

Vižintin Aleksander, Cankarjeva 16,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH. p-46051

Vilfan Alenka, Pod akacijami 51, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26051. s-46060

Vinković Marinka, Hacquetova 5, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu, izda-
la Srednja šola za gostinstvo in turizem v
Ljubljani leta 1994. s-46191

Vinkovič Marinka, Hacquetova 5, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-46118

Vladič Milenko, Cesta 4. julija 62a, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7668. p-46071

Vlašič Alenka, Cesta na Markovec 9,
Koper, vozniško dovoljenje, št. 29758.
g-46057

Vršnik Tine, Čevljarska 11, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 30049.
s-46123

Vukšinič Irena, Bizoviška cesta 1a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 155559. s-46043

Zadel Irena, Cesta na Markovec 47, Ko-
per, vozniško dovoljenje, št. 29696.
g-46167

Zadel Nataša, Dedni dol 26, Višnja go-
ra, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19070. s-46042

Založnik Milan, Sv. Anton na Pohorju
9, Vuhred, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7497. p-46027

Zaman Franc, Lanišče 12, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGh, št. 47500.
s-46091

Zibelnik Janez, Bašelj 28b, Preddvor,
zavarovalno polico Adriatic št. 0394511.
g-46161

Zore Marija, Dunajska cesta 105, Ljub-
ljana, spričevalo o končani osnovni šoli v
Ljubljani, izdano leta 1961 na ime Jazbec
Marija. s-46236

Zoroja Jurka, Čufarjeva ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
184459, izdal MSNZ Ljubljana. s-46252

Zrnič Mladenko, Gortana 6, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6069.
p-46080

Zupančič Alenka, Zagradišče 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
197772, S 1012492, izdala UE Ljubljana.
s-46249

Zupančič Andreja, Prušnikova ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 165930, S 447863, izdala UE Ljubljana.
s-46244

Zupančič Andreja, Prušnikova ulica 3,
Ljubljana, indeks Fakultete za farmacijo v
Ljubljani. s-46245

Zupet Robert, Vrtnarija 10b, Vrhnika,
vojaško knjižico št. AB 015814, izdala UE
Vrhnika. s-46232

Žagar Miroslav, Laze 12, Uršna sela,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdal Izo-
braževalni center za tehniške stroke Novo
mesto leta 1979. s-46102

Žibert Darko, Vače 31, Vače, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. 6071, izdala
UE Litija. s-46180

Žvorc Bianca, Miklošičeva 91, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 31639.
p-46097
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PREDPISI O VZGOJI
IN IZOBRAŽEVANJU

ZAKONI – 1. zvezek

PODZAKONSKI IN DRUGI PREDPISI – 2. zvezek

Sredi letošnjega marca so začeli veljati novi zakoni o vzgoji in izobraževanju, o njuni

organizaciji in financiranju. Založba ČZ Uradni list Republike Slovenije je pripravila

zbirko predpisov s tega področja. V prvem zvezku so objavljeni vsi novi zakoni, v drugem

zvezku pa že nekaj novih ter številni dosedanji podzakonski predpisi, ki bodo veljali,

dokler ne bodo sprejeti novi. Vse te podzakonske predpise objavljamo v neuradno
prečiščenih besedilih, s čimer vam bomo nedvomno prihranili kar precej časa pri iskanju

predpisov v starih uradnih listih in zlasti še pri ugotavljanju, kaj sploh še velja oziroma ne

velja.

Zbirka vsebuje predpise o:

– organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

– vrtcih

– osnovni šoli

– gimnaziji

– poklicnem in strokovnem izobraževanju

– glasbenih šolah

– usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

– izobraževanju odraslih

– visokem šolstvu

– pedagoški službi

– nagradah na področju šolstva.

Na koncu zbirke smo v posebnem dodatku objavili veljavne predpise o plačah in
napredovanju delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih (vključno z vsemi

podzakonskimi predpisi) in kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja –

vse v neuradno prečiščenih besedilih. S tem smo nedvomno ustregli tako sindikalnim

delavcem kot vsem učiteljem in profesorjem, ki se bodo lahko temeljiteje seznanili s tem

dokaj obširnim in pomembnim področjem.

Prepričani smo, da vam bo zbirka v veliko pomoč in tudi zelo pomemben pripomoček

vsem, ki se pripravljajo na strokovni izpit.

Ko bodo sprejeti novi podzakonski predpisi, ki jih predvidevajo novo sprejeti zakoni,

bomo izdali nov zvezek Predpisov o vzgoji in izobraževanju.

II. zvezek: cena 2100 SIT (10360)

II. zvezek: cena 3570 SIT (10361)
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ZAKON O SODELOVANJU
DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU

z uvodnimi pojasnili dr. Draga Mežnarja in stvarnim kazalom
(druga spremenjena in dopolnjena izdaja)

Zakon o gospodarskih družbah je bil sprejet pred tremi leti,

kmalu za njim pa je začel veljati tudi zakon o sodelovanju

delavcev pri upravljanju. Z vse večjim številom olastninjenih

podjetij se je povečalo tudi zanimanje za poznavanje določb

tega zakona, čeprav velja za vse gospodarske družbe in zadruge

ne glede na obliko lastnine.

Avtor je dopolnil uvodna pojasnila predvsem z odgovori na

vprašanja, ki so se najpogosteje pojavila med dosedanjim izva-

janjem zakonskih določb. Med drugim svetuje: kako naj bo

sestavljen nadzorni svet, da bodo delodajalci in zaposleni

najlažje sporazumno urejali vsa odprta vprašanja, kakšna naj bo

vloga delavskega direktorja, kakšna sveta delavcev in delavskega

zaupnika itd.

Na koncu knjižice pa je tudi stvarno kazalo, ki bo olajšalo

iskanje posameznih zakonskih določb.

Cena 1323 SIT (10368)
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STANDARDNA KLASIFIKACIJA
DEJAVNOSTI

Po 1. januarju 1997 bo v Sloveniji obvezno veljala nova standardna

klasifikacija dejavnosti, kakršna je uveljavljena v Evropski uniji.

Med dveletnim postopnim uvajanjem novih statističnih standardov

je bila večkrat dopolnjena tudi uredba o uvedbi in uporabi stan-

dardne klasifikacije dejavnosti, Statistični urad Republike Slovenije

pa je dopolnil tudi pojasnila h klasifikaciji.

Založba ČZ Uradni list RS je skupaj s Statističnim uradom Repub-

like Slovenije pripravila novo izdajo Standardne klasifikacije dejav-

nosti. Po predgovoru in uvodnih pojasnilih, ki so jih pripravili

sodelavci statističnega urada, so objavljena prečiščena besedila

uredbe, standardne klasifikacije dejavnosti, pojasnil k njej in skraj-

šana imena postavk.

Cena 2562 SIT (10367)

Izdaja Časopisni zavod Uradni list RS – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tiska tiskarna SET, d.o.o., Vevče


